
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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ῬΒΑΕΒΕΑΛΤΙΟ. 
" 

ι . 

ΝΝΟΟΤΙΤΙΑΜΝ ϑιοαθδηὶ ΕἸοΥ]ορ πόα ἰβιουίοδπι 
ποίου, 486 80}15 ἔεχε ῬΒοΙΙ οἱ ϑυϊάδα ὑδϑι πιο ὴ 118 σον 
ποία, δα οἱ πιυϊ]ῖα ἀθ υὉ}}}ἴαϊ6 86 ῥχαθϑίδῃτϊδ ὀρογὶβ ἵπ 
ἀεαάϊοαιῖσηριιβ δὲ ῥγδϑξα ΟΊ 5 5.18; Ροϑὲ μᾶπο τπθὰπι 
σϑουἀοπάϊθ, ἀεἄδγαπι σοϑβογαϑ οἵ ατοιϊία9, Ηἰς δάὐιπ. 
δαπῖυγ .. Α,ν ἙΔΡγιοῖ οΡβογναία οχ Β1}], συ, 111}. Υ' ς, 
285. ὀχοογρία, ποπ δἷμθ ἔριιοία ἸΘοΙΟΥΙΒιι8 σηθῖβ ΡΓΟρο- 
ΠΘπ44, ρῥγυβαυδπι 4ι86 1ῃ μιᾶς θἀϊομθ πογδία δἴη 
ΘΠΆΓΓαΤΘ ΡΟΥΘ αἶαν. ̓ ἢ 

1 

Ιπΐον 1}]18ϑ τα γοΐοσασα τποπυπηδηΐα, δὲ 4086 ἰοπροστιπι 
Ση)}υΣ δαὶ θοηδ ἔοσίι πα ον 881886 8114}}9 σαπθδαϊ, τοίοσσὶ τηδ- 
το ἀεδεῖ ᾿νϑολόγιον, δἷὶνε Ζϊογιορίωσε ἐκλογῶν, ἀπκο- 
φϑεγμάτων, ὑποθϑηκῶν, οἰδοίογισι, αρορ᾽μ]ορτπαΐμηι, ρῥγαθ-- 
σερέογιηι, απο οχ οὶ δου! ρίοΓΏ, 4 ρΘηϊογΏμ οἰτοῖ- 
ἴεν, Ῥοδίδγῃ δὲ ὈΓΟΒΔΙΟΟΣΤ ΕΠ ΡΌΠΕΓΘ, 8.8 610 1ΠοΡ 6 61}}]}, ἱπ 
8.8 ΗΠ 81, " ΕΡΙΜΙ δῖνθ Θορι 11, ΡθΥ 0605 ΟΟΙΩΣΠΏΙΠ685 
ΘΙΆΠ8 ΡΠ ΟΒΟρΡ 86, ἹΠΟΓΆΪ18 ΤΠΔΧΙ 6 80 ΠπαᾶϊΏΣΑ] 8, 110 χ 15 
αυδίθος ἀϊροδοὶὶ ῬΙΌΑΝΝΕΘ ΘΤΟΒΔΕΙΘ, αθοπι νἱτγὶ ἀσοὶὶ 

Εἶθυθ ἐδεριἑπο}86 τ ἴο]Σ2., Ἐ- 
Βλ10. Ἐγδδηνί εὐχότθηι, οϑἰδῖο 
ἘΔΗΊΘΏ 6ἦ116 πο Π6, δ ὙἹ οι πηι Ἶ4 παι. 
ποΐδνοσαϊ Οὀϑηοσιιβ 

[Ἢ ̓ Επίμιον μδΡροπὶ δε Ὧδα σοἄ!- 
(65 ἴπ ᾿Ιωάννης. ϑ8εά Ῥμοιὶ ςοά.. 
ΟΥΧΥ]. Σεστίμεον, ππὰς Σεπεί- 
μιον πιδὶυηῖϊ Ησοοεοἢο] 8 οἱ Α. 
ϑομοῖτια: Κοοσπίρίι5 Περεϊνεέιεπε, 
ἘΑΒΆΙΟ. 

Ὁ Δι εοΐαμρ δϑιοδαειη ἀἰχὶε ΕΣα85- 
Στ 1 Αάδρ. χιοά οοὐΐουπι δ10- 
βδεὶ εἰ ῬΒΟΣΣ δυιίΐάδθαια σομδίδπ- 

ΒΤΟΒΑΕΙ ῬΠΟΒΙΣΕΟ. γο;. Ϊ. 

1 Ἐρὶϊϑῖοὶα 
Ναπομπρεδίοτίδ. - Ὑ1Δ6 Ρ. ἰχ; Νίσο- 
Ἰαιπι Σεοβῶν Ἐρίβοοριιπι Πσποὶ- 
11ο ("δ᾽ σε στ 81 ἱπέουζιΐςε6 γαῖοξ 
οχ Οοποὶ!. οα. Ηαταιΐι. Τ΄. 11. ν. 
871 Β. οὐδ ποθῶ ἔξοχίδ88θ 

ΠῚ 



ἢ ῬΡΙΑΞΚΕΑΤΊΟ. 

τοδί υηῖϊ 1 ,αἰΐπα εἐἴσοτο  ΘΤΟΒΕΝΘΕΝ, ὁ Θἴου!9, Μεςοάοηῖαδο. 

ἐ Βοοῃμδο οἰν!αῖο,’ 4υδπι Ῥαίσίδπι 11 [0880 δχἰβιἸπλϑ 0. 
1ρδ66, 4υῖθ [ιιετῖϊ, νοὶ χυδηᾶο ν]χοῦῖ, πεαυο υϑαθδπηι ργο 1 ἢ,΄ 
ὩΘ486 δἰΐαπι 41 14 Δἀποίαγεὶ εἰ 08 ἀοοογοῖ, πα θυῖξ. Εἀςλ ὁ ἴ8- 
ΤΩΘῚ Ὠηἰ εγϑὶ 6}} ΟροσΊϑγαιο εἰ ἰαχίυτα, οἱ φυο πυϑαμδπι δ8- 
οΥἱβ νοὶ ΟΠ γι 18 Π|18 δοσιρίον τι αἰϊταν, οἰΐδπι ἴῃ 1}}18 ἀυρ τ θ-Ὃ 
εἶδ, 4186 ϑπὶ Ὁ 1Ρ818 ρυ ]οΒουτίπι8 ἐχροϑιϊα, ἀδπιοιβίγαὶ ἰρϑπι 

᾿ Ζαΐθθθ ἃ Ομ δῖ πογχαΐμθ 8] σπαπ, Νόη Ἰοηρίϑθἰπιθ φυῃραὰθ 
ἀυχοεῖπι εὐ πὶ ἈΡξυϊε86 ἃ ἴοι ρουθυϑ ΤΉ Θπἶ 8:1}, ΡΠ] οβορ ὶς 
ἢο δηΐπι οπιπίπι, αὶ ἃ δίουδοθο ἰαυαπίωτ, αοἰαϊθ ἢ Εἰ πλιι8 
ἔ 1986 σορηοβοῖυν. Νεαυθ οδὲ απο ἱηρεῖαὶ 4]1 4.18, ἴῃ νι}- 
ξΒαῖο ῥοῦ Οεϑπογυπι ΠΟΥ] οσίο ΟἰἰΑΣῚ ποπ 060 Ἰπηΐοζεπι 
Ιοηρο ϑ' προ πὶ 864 οἱ ΟΠ ΓΙ δῖ 8 π08 δοσὶ ρίογοϑ, Οτερογΐωπι 
ὙἙΒοοΙοσυμι, Ῥδυϊαπι 8᾽1επεδνίμππι, Αραι ματι, οὲ αὶ δὰ 
Φιοδιίδηιπι ἱπιρεχαίογέπι ϑοχῖρϑιι, Δραρεῖυπι ἀϊδοοπαπι. 
Νμπι οχ Ρ}μοίϊο, φῃὶ δυοίϊογαΣι!, 6 φαιϊρῃ8 ϑιοῦβθιδ δᾶ 8616- 
εἷϊ, οοπίοχαϊδ ποπηα, Ἔχρ]οναίατι 6ϑῖ, πο πὰ Πουοπι ἃὉ 
Θίορδοο ἰεδίοπι οἰϊδί τι 6886, νου ἰοοᾶ ᾿ἰἰὰ αὖ δἰϊα τηδ. 
πὰ; οἰ Αραροῖ! αν οὐϊΐοτο Ἵϑποσο, δοοαβ8ῖ896 . 

Ιάοπι ἂς Ἰοδῃ 15 ϑιοβαεὶ δἀὐϊοπῖθιιδ ἢδος ΔΡοι: 

ἘάΔ[δῖο Ογαθοα Ῥίον οριϊ, δὲνα εἶδ: ΠῚ. εἐ «Ρ'. ΦΘοιμκίμεηι 
ος ς (δοέδω. 

τγαροθ ὑγίσιατα ἰυσεπι ν] 1 δϑίοβαοὶ ΕἸοσγιϊορί πὶ 'δἀοπ 8 
γιοίονο Ἔτσι ησανο]ο, οὁΧχ οοὐϊΐοθ τπῖπιι8 ἱπίεσγο ραυππΊηι6 
εὐπεηααίο Κἐπεῖ. 1686. 4“. ἰγρὶϑ Βασι μοϊοταδεὶ Ζαηθίιὶ. 

Ἐσχδεταὶ δειῖπιο ΟὈΥΘΣΦΑΌΜΩ ΠΟ ..» ἸΏΔΗΩ Ἰοξαπίαν, ἃ ΟοἸταῦο Οος- 
ΘΥΣΟΧΘΟΉΔ ΒοραχΣίῖ. 

ς ϑέοδέπδενε γψοοσριὴ ΝΣ. αϊοοΐτα 
αὰἃ ἉΑΙΟΒὶ Εχοογρίδ Σοραϊίοπ. 
Γλιοδα Ηο]εϊδηῖυδ δὰ Ι δῖ ΔΏΣΩ, 

ἢ 119 ΤῚ 

ΙΝ τὰ εἶ τοόβος Εν Θπιϑδῖοχο 
Ἰυιιδὲι18 δὰ ῬΟ]]υοοπι οἷο, ἘΛΒΆΣΟ. 
Ἦϊο ποϊδπυπι 1123. ορεῖτοου δεῖς 8.1- 
νων Σεοβεὺς τὸὰ Σεοβαῖος εχνΐ- 

ἃ Βοοβῥδείπιθ Τυταδίεῖι Ῥτδοῖ. 
δὰ Διϑικὰ Ῥεειιάο- . ν΄. 
η)ς ἈΘ δοουταῖλεδ ὑϑιιὶο ονεειξαι, 
2» ῸΠ ἀν δὲϊο ἰοοα οπιαὶα Νοδιτὶ, 
»ν 826 ἐπ οὐάᾶ, ϑιοβδοὶ ροδὶ μυὶ- 

.. ῬΘΤῸ ἱμίεσροίβδλα ἤμίβεθ. δ:1]6 
»»αιϊὰ οΡεοσναυῖ! ἘΔΡτ οί ἀδ 1ο- 
ν᾽) οἶδ 5: τρ0}1ς1, Οτϑροσιὶ ΤῊ θοϊορί, 
.9 Ῥ6}}} ἐοα λατήϊ, Αρεοιπίδε, οἱ 
ΜΝ ἱ. ἰάοιπι Ιοοα 1116 οπι- 
ν᾽ Ὡἷδ, ΠΟῚ δοίππι Αβαρεῖΐ, 8 Ο66- 
ἡ ὮΕΤΟ ἸΠΒΟΤΑ ογοῦο : τιὸ εἴ Ηγπηι- 
Ὁ, Ἐ08 ῬΤΟΟΙῚ ἄμο Ρ. 589. 590. οἱ 
ΣΧ ἡοὶδ, φιιὶὶ νοοδμίιτ, φιιῖη- 
υποο ἰθἱᾷ. οἱ Ρ. τοῦ. πὶ δίδει 
ΔΌΪηχοΒ νοσδδ ΟΧ ῬΑΡασο 1110 
»»,δοχιρίοχθ, 41 ποπβθὰ ῬΠΟΟΥ])- 
,»), 8 τιϑητλειδ Θεῖ, Ἐχ νοῖοὸ δοὶ- 
»» οϑὲ ῬΒΟΟΥ]ά9 ἀπο ἰαμπέιιτι ἔγαρ - 
ωανν, ΟΡίπου, σοηῃβογνανίξ δι0- 

Ὁ. 484. 496. 



1: ΡΒΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

' τ Ἐῥῥίοποε Οτγαθοο- αἰ ίπαθ. 
Εχ Τυποανϑ!!ὶ θα ιίομο ΡΓΙ ΠΊΏ ΠῚ νον εὶς οἵ αἴσῃ ᾿ἰαρυᾷ 

οὐ Οοπταάυς Οεϑηειυδ 7, ρσιγὶ 1548. [0]. π}}}]0 πβ8 οο- 
ἀἴοθ σδ. χιϊϑὶ ἔγδριπθηῖο δ] χυμοὶ δου ππομτ, 4008 δῦ Ορο- 
ΣΠπΟ δεοθρογαὶ. [ἱπΠΌΠΊΘΓΑ ἰδ ΠΊ6} Ἰἰοσα τοβίξολι, οο]]αϊ!ο 
βοτὶρίοτί θυ αυἱ ἃ ϑίοραθο ἰδ ἀδηΐιν,. γοΥβ 5486 χ6] 89 ἀἱ-- 
ΓΤ 

ϑεουηα οαἰϊο Οταδθοο- ἱἱπὰ 1.6, ϑρυὰ Ιο. Οροτίπ, 
1549. [0]. τι} 1}9 τοι 8 ὈΥΙΟΥΊ ῥγϑεδϑίδι, χφυοηΐδηι πὶ ἢδο ἐχ 
ΣῺ8. Ὠϊορὶ Ημυτγίδαι θη ἀοΖαθ. πο στηοάὸ Ἰοηϑα ρ]αγα ϑιθη- 

ἀανιῖ, 666] οἰϊατιὶ δε ξθ Ε188 Φ]γη)δν οἴ οδρίία ἰμίορτα Ϊ. (16 
ζῆιγίμεο εἰ ὟΙ. ἀ6 ᾿πίεπρογαπέδα, 488 ἴῃ ῥχίοτθ ἀβθογδηΐ, 
ΒΌΡΡΙΟΥ", ποιλληᾶ δἰϊδηι ΒΟΣΊΡΙΟΣΊΤΩ, 6 αὐ 888 οΟ]]εοῖδ-- 
πδδ᾽ Θίο 6.8 Ἰηδ ΓΆΧΙΪ, ἸΟΩΣ 6 ἀμροηιῖαϑ δὐποίαν!, Ὀαθίϊο 
[ὩΠ16Π, 8Ππ ΟΠ ΣΡ ργοραὈτασ νἱτὶ ργδαδίδη 88: πλΐ στρ δΥ 118. 
εἴτηϊαιθ 46 Ομ 9. ̓̓ ἰ{6γ]8 δια ἀΐαπι,. φυοᾶά Α]6 μα εἰΐδιι πιοι-- 
π0}1ὰ δἀ εχξ. (ν. ργϑεξαιϊοπεσα ΟἽβμοσὶ ἰηΐτ, Ρ. ΧΧΙΐ, δηίθρ.) 

Τεγια Οσγδθοο- αἰΐπα Τισγὶ 1669. ἴο]. Ὁ181] μαθϑὶ ρϑου- 

᾿ατα, ἰδὲ Ἰπαϊοοηι δυοίογ 2, 4} ἃ ϑίοραοο οἰἐδιίηγ. 
Ουκεὶα ΨΥ εομο]δηδ ΖΦ γαποοίεγέξ 1681. ἴο]. ἰγρογαμι ηἷ- 

ἴογϑ ϑρουίοσεθ ἴδ01]6 νἱποῖῖ : 864 χηοϊεβία οοῃξμδοπο ϑίο- 

Ῥδθδῃΐ8 ὅἐχοουρί!δ ἰμἴορτὰ 5. Ναχιαιν εἰ Απίοηι Νἴ6]͵8886 οο]- 
Ἰοοίδμοα δἀαινϊχία Ἂχ θεῖ, ὑηΠ6 81}118 ΠΑΡῚὩ1 ὨΌΙΊΘΙΙ 5, 
δἰἴυβαὰα οσὐάο. Β6πηθ ἰβδπιθη οδ, μοά ςξαρια ϑίοραϑοι ἅ]-- 

διϊμοία τοὶ ον, πρᾷυο, ἀϊα, τὶ χηᾶχῖταϊ οἱ Δπίομ!, ἰηΐου 80 
ἐολ 1}. 

Ουϊμίᾶ Παιραμηϊ 4608. ἴο]. τϑοιϊῃϑ δ᾽ οθδοῦπι δοραγ αὶ πὶ 
ἜΧ] εἴ, οἋΣ Μαχίσπαπι θαι οἱ Απίοηταμ ΝΜ6 1888 δερᾶ-- ' 

᾿ σϑίὶπι δαλιηχογο σόπέρεπδοϑ 1609. ἴο}. ᾿ 

Ῥαγίοο φιαεάσπι ε ϑέοδαεὶ ΕἸογίζθριο εοραγαΐεηι νι αἴαε. 
Οοεϑπογὰδ, οὔτε ποἰδδβεὶ γοϊαιθεσδηττα παυὰ ῥδῦοᾶ εχ δίο- 

Ὅδοο, ἴππὸ δέδυσ πράϊίο, 1π (Ο ΘΠ ΔΓΙΟϑ 8108 ΠΣ ΌΔΠΟΒ 
ἰνδηδίι}18686, Δα ἃ Κ᾽ ατίπο Ῥλανογίπο, Οδιμεγῖθ, χαδϑαδπι 
θγονίον 8 δοηϊθη 149, 808 7811 6Χ ϑίορδεὶ οο] δοΐϑη 619 “66 6Υ- 
Ρίδ8, εἰ 1 ῬΘΟΏ] τοῖα ΠΡ 6] πὶ αυδίσον σοὶ] χαϊπαμθ 10]10-- 
ΤΩ τοὐδοίαϑ, [,δἰϊηα, δε ρανάπι ἐ61101 πη θγργοίαιοηο, 
Ῥιοάπε Τϑοηὶ Χ, ἀϊοαίυο ἤζοηιαο 4617. 4". 1619. 85. ΟἸτιοο- 
νίαε 4622. 8". 

ἃ 2 



ιν ἢ ΡΒΑΔΕΕΑΤΙΟ. 

Οποπιοϊορία Οτδεοο- αἴϊΐπα ἢ. 6. ἱπδίριιίΐογεβ οἱ νψϑί υϑιϊοσαϑ 
δοηϊεηιἰϊ86 ΟχΧ Τηᾶρπο δηιποϊορίδα ἴο. δίοραεϊ Ἔχοεγρίδα ἃ 
ΜίοΝ. Νϑαπᾶγο Βαϑίϊ. 1667. 85. ΝΕ 

ΟοηγδΩϊ Σιγοοβί θη ΐβ βθη θη τιπὶ δὲ Ἀρορμ πορπιαῖιπι 6 
Θίοραθο οἱ 4118 οοιῃρεμδίαπι Βαδὶϊ, 1567. 85. ζΣωριί. 1671. 
85. δὸ ἀεἸη 6 886 ρ1}8 8110]. 

Ἐσδρυλθηία αυδοάδιμ ροοίασαπι ἃ ϑίοδεο ἰδ! ἀδία δοάθιῃ 
ΟΑΓΠΛΪ 8 σέπογα νογι [,δἰἷπη6 οἱ οὰπὶ ἰγῖθ8 ἔγᾶροκα 18 [συ γὶ- 

Ρ᾿ 418 δα 1 Ο. Ἀδί4] ] δ νὶ8 “Ἵπέρρεγρ. 1581. 125. 
Βιοθδοὶ Ἰοσοζαχῃ σοπατη παι ερὶοιμθ (οίοη. 1608. 195. ᾿ 
Ἐναρηθηία Ῥυιπαρογοούυπι συογαμπάδη 6 ϑίορδθο εἶο- 

᾿ϑυπιῖα ΟΥ, [,μῖ, 6]. Οδηίοσυ 5 Βαδὶϊ. 1666. 11 4. 'αἰαχυθ Η. 
ϑίορἤδπιδ π66 1,86. Ἐ͵ο 800 0]118 51 ρ]1οἱ νῖοθ δὐτο δ] οοὶ. 
ΤῊ. Οαϊου5 αυοηθα δὐΐπηχὶς Οριδοιίδβ Δἤγιοϊοσίοϊα ἔπ ἢ ι2-- 

εἶδ Ῥἤγδίοϊβ. ϑυθ) ποία ἐἰάθαι δχϑίαπὶ οαπὶ (ὁ. Οδπίεε 
ψεγϑίουο ἘΠΉ1οἷ8 Ατϊδῖοίθ 8 Ν᾽ οι μα ῖ8, πὐτϑηῃ6 ᾿ἰπρυδ ο(- 

εἶθ οὔτι νογϑ. Ὦ. [δ πὶ οἷο. Βαοὶϊ. 1689. ἴο]. ϑε( ἴῃ ΤΠε- 
88 11Ὸ ΡὮΣἸΟΞΟρΡ 86 ΠΊΟΓΆ}19 ζσά. ἀρὰ Τογπδοβίυπι 1689. 

495. εἰ ὅεπευ. 1618. 125. υπὰ συπὶ ρίοἰεῖο, (εδεῖο οἱ Τμθο- 

Ῥμγδϑὶὶ Οδδσγαοίοσι ρυ8. Ὀοπίᾳιιο ἔναρπιθηία Ῥυ ΠΑ ρου ΘΟ πὶ 
ΡοΪλἰοΐ Υρυπηθπιὶ οο]]δοία 6 διοθδέο οἂπι ἴο. δροπάδηϊ νοῖ- 
δῖὁομα 8] απραπίον ΡΟ] 1015 Ααϊϑιοί 115 ἃ ΖΜ ΏΡετο οἱ γιοῖο- 
ΤΊΟ 1] πι5ἴγα 18 Βαδβὶϊ, 1589. [ο]. 

᾿ς ἤ)ιοέα ἢοεσέαγιιπι, 4089 -'π' ΕΟΙορὶΘ απ ἱπ ΕἸΣ Πορῖο δῖο- 
Ῥαθῦϑ δαίοσὶ, γαθοοβιηὶ δα Μ55. οὐ(ἀ. υἱτ᾽ ϑυσνηυ Η. Οτὸ- 
9, εἴ 6] 6 6η 18811}8 γογϑῖθι1.8 [,μ6[1Πη186 τεσ τα εὐϊαϊπ αΓιδ. 
1628. 4". 

Ηδοϊοπυβ ἘαΡτιοῖυβ. Ναπο ἀ6 530}514115 φυ!θιῖβ αϑῖι:5 
ϑπι,) Ὠδομοῖν ἀ6᾽ ΘΟΣ51110 δὲ Σαΐομθ Ορδγὰθ πιθᾶδ ἴπ 
ΘΙ ΘΒ ἀἀπ4158 ἢ ϊθο6 οΟ]]Θοίδη. 618 ροδιῖαθ ϑιυτηση δ πὶ ΔΡ6- 
ἄσπι. (ὐΟαϊςο65 Ἰσιταγ τηλπυβοσὶρῖοβ ρᾶγπι 'ρ56 ρᾶγιϊπὶ 
ΔΙΙΟΓΌ ΤΙ 811Χ1}10 Ἔχουϑδὶ ῬαΣ δ᾽ 6565 ἴΓ68 (Ἀ. Β. Ν.), 1,ει- 
ἀδηβοπὶ ὑπ (Ἶ053.). ΕἸογΘμ μὰ ἀθαπὶ (Παπλᾶ5ο.), 
Μοβοιδηβοι ὑπυπὶ (Ασβθη), Οχοηΐθηβοβ ἀπο5 (Όδη. 
Νον. Ο0]1.), φαοχυπι υπλυδουυθάας Βαρίϊαπι δίαας ἰῃ- 
ἀο]οπηι ἀδίποοθρβ Θμαγγαμο ῬΘΣΒΘΟΌΔΓ. 



ῬΡΒΑΕΕΑΤΊΟ. Υ 

Α. Οοάοχ π. Βιμ)οιδοοδο Βορίαο Ῥαγδιθδβῖ ἡπὴς 
αυϊάοπι π. 1984. Οτπὶ Ῥτῖπιο βἰρηδὶι8 84. ἀοῖ πο 1490. 
ροϑβίοα 9666. Βοπι γοΐμι8, 8660. ΧΙΠ, ἰοδὶθ οσδίδορί δυ- 
αἴογθ, 1268 διἀΐθχι δϑηϊθηῖα ΠῚ δηϊθ 8860. ΧΙΥ͂, δχᾶγᾶ-ν. 

08. Ηἰο σοάοχ (τυϊ οὐτὰ τοϊῖχυα ΝΝΊο01]Α ΒΟάΌΙρΡΒΙ. σδγ- 
ἀϊμαῖ!ς Πρ σγαγῖᾳ 8 ρ6] 66 1}16 Σὰ ῬΟββθβϑίομθιλ (δι μαυῖπδθ 
Μεάϊοθαθ ἀονθηογαῖ, ργορίοσθα Ζορέποπϑὲθ 8] χυλπ 0 
παπουραῖυβ, ν μι ϑιριδααμο (σ6]6 πο δρυὰ (ὐδῖακο- 
τα 4. Μ. Ρ. ΧΙΝ. ὑ. 558. Ἐ. ΤΗυδηὶ ἀθιηιπι αι15ρ16}15 
δχθυηῖο 8866. ΧΥ͂Ι. {μοδαυγιβ ΒΘρι8 δἀάϊιϑ 681) Οπιϊ- 
τὰ ᾿συοΐϊχυοϊ ἀϑ!γρΡάγΘ Τὶ σομε ρὲ Ορ πηι 68ὶ αἱ 4» 
50] 1|581Πγ118, ἴα 1ρ816 860 ΤλΘΙΏ ὈΓΔΣ8 ὙἹΒΔΟΡΟΙΘῚ- 
81:85, Ζυδτγασα ἰδ ἀ68 τἀ πίΟ ΡῈ ΓΘ οοἸθθγαὶ ϑομβοῦντιδ, 166- 
πο τχ ργϑοδιίδσυιεῖα σα ρραγ, ῬΓΈΩΟΙΡΙΟ οἱ ὅπ τηδ]6 μ- 
Βὴτ5 6δῖ, 16 αἱ 588ρ6 1θρὶ ποῖ Ῥοβϑδὶξ "μϊδὶ δΌσασηἢ ΟἿ Πὶ 
ἀἸβιου]ιλῖο: ᾿Ἰπιοτοιάογαμπι [0114 Δ σαοῖ, ἀπαπι 84} {1πὸὼ 
1π1110.). Δϊοσιθλ ἱπ ἤπ6, Ῥ]ΌΓα 4]148 50 Ϊοοο ποῖαϊᾶ: 
ὩΟΒΏ0]1 ξίθηι Δ}16π|8 βϑᾶ!θι8 060] οσανὶε ΒΙΡΙΙΟΡ ΘΒ ἱποὺ- 
γΔ οι} 118 Τα ποι δηλ ΡΘΟΌΪΙΔΓΙ ΒΟ 18, Ἔχοθγρίογ τὰ 
θαι δογίοα αὖ δαϊτῖς βαορίι8 ἀἰδεἀδπίθμς οβιθπἀθηϊθ, 
ΒΡ οχιῖατα απιασῖι ν ]υμλἷ5 ἔι81ι|8 ΘΧρΡΟμθηάδτα ᾿ι41- 
ΠαΥ}, 60 Β0ΠΠ1ο0Θὲ ΟΟΒ8111|οῸ, υἱ 4ε18 ΘΟ΄ΙοοΙ ἤπης ο] π᾿ 
ἄδπιο ἰγαοϊδϊι 8. 511 Ορογὶ 86 δοοϊησδῖ τ Γ0 Ομ τλ0 “ 
ἰεβιϊα, ΄σαᾶτῃ 4τιὰ Ἔσο ἴῃ οΟἸ Ομ ᾿Ἰηδε τε ἀα ςομ Ποία τ 6 
Π6Ο6556 ΒΡ, ϑογιρδὲὲ μ68010 4018 ἴῃ ῥγῖποιρὶθ: Πέναξ. 
Στοβαίου ᾿11ϑικὼ, ἥτοε γνωμῶν συναγωγὴ ἐν κ᾿ διει-- 
λημμένα ἐννέα πρὸς τοῖς ἑκατὸν καὶ δέκα ὧν τὸ ἔσχατον 
ἄδηλον. καὶ πλέον οὐδέν. Ηϊς “ οἀριίαπι πυϊηθγὰδ πθῸ 

ὁ ἴῃ ΒΒ] οΙΒοσδ 8. Μασοὶ γο- 
ποῖ 8 δοσνυδίν οοῦοχ ομασχίδοοιδ 
Ώ. 452. σοπεϊοθηβ Μϑοδση ΟἾχγΥ80- 
ΟΡ Βαῖ ἱΡοδωνιὼν, δἰνο Ρίοτίε- 
ξἰωπε ἐκ υατγίτα δογίρηογί δα, ΜΆ1ο- 
δον Ῥυπηπ Αμεοᾷ, Τὶ 11. 0. 4. - 
ροϑίεη Μοσεὶο Βι οί, Μ5. ΟΣ 

Τιδῖ, Ρ. 518. ἀοδεγρειδ. ϑιέοθαθαμα 
Βδθοῖ ἃ Ρ. 114- 1164116 δὰ 142. ἴο5810 
Υπ]οίΐδομο Ὁ. 68. Ρίυχα Μοσεο]]λι8 
Ρ. 519. γ,γ) Θοδὰ διοθδευπι ϑοηΐθα- 
»»ὐδγια ἀοἸοοῖ5 πθεῖ, δηδοχῖ- 
)γ» Ῥέιι8 ᾿Εκλογὴ ἐκ τῆς συλλογῆς 
» Ἰωάγνου τοῦ Σξοβαίον εῶὧν ἑκα- 



νΙ ΡΒΔΕΕΑΤΊΟ. 

νἱ γυϊσαῖο οὐϊοπδιπι γοϑροπάοι, ποὸ Ῥβοιίδπο: Ὄχρϑάϊει 
ἐοτίαϑθα ΔΗ 4υ͵β σαὶ ὀρροτγίθηϊταβ ἀαβίτον σοάϊςοπι ᾿ϊουπῃ 
Θχουθπαι, πᾶπι Ζα86 οαρίϊα σοΔ] μογίηϊ, 656, πϊβὶ δαπιαὶ 
ἔοτῖθ, ᾿πιργαάθπϑ Θηοῖδγο πορίοχὶ. (οὶ ]οσο8 οχ δος 

᾿ππι8, Βαρρίθγι, χαοὶ τϑοῖλυβ οοπϑιταθγιμλ δἴαιιθ Θπλθπ- 

ἀδτῖπι, οὐγοϑα8 ρΟγβθ΄υὶ δυρογβοάθο. 6] τπὰ οἷο- 
(15 αἰβϑβογίδιῖο 27ερὲ αὐταρκείας ἱπιοστιαῖ ἰαπίιπι πολ 
γοϑιιαϊα Ψ, 67. φυδηίαπι δὶς σοάοχ οαοίεγὶ8 μαοίθμδ 
ΘΟΡΏΪ 5 ργαθϑιθῖ, Ὁ6Γ 88 88:19 πιοηϑιγαθὶῖ, Νόοη α1551- 
τα τ υπ ἰᾶτηθη ΠΟΙ ρΙυτο8 ϑρτορὶαδ δοηίθηι8 Πϊησ 

νυ ΘχΌ]αγα, υΐθει8 ξοταθθ9 ΟΠ ΠΟ ΘΑΓΘΓΘΙΠῸ8, δὶ Θἃ ΤηΔΠ1:- 

δου ριογιιπι 6].5918, 4Ὧπιὶ Θχρτπεῖς οἀϊο Ττϊησδγεῖ!!, 
σαϑὰ Ταοσαηπιια ροΥ] 586. 

Β. Οοάοχ εἰυδάσπι ΒΙΡΠοΟΙΒΘοΔ6 5, {988. “ματγίδοσιδ, 
ΤΘΟΘὨΙΒΒΙΠΩ118,), 80 ]Π1οοὴ δάσο ϊο ΧΥ͂Ϊ. τηθάϊο ἔδγε, πἰἴ 
ΘΟΙΪ] 1610.) Θχαγαῖυ8, πο ΠΡ χαπι 4ι154118 ἀοβοτιρϑῖῖ, 

ο"Ἐὸν καὶ εἴκοσε κεφαλαίων : ΟΧ δ01- 
,)7) ΠΙΟΡ 85 ἰβπιθη δοὶΣ σδρλ δι 
ἡ ἀποθὰδ δὸ υἱρίπεὶ δυρσα θη 
γ» δι 6180 ΧΘΥΘΥΆ διπιρῖδο διπῖ. 
94 ΘΘΥΠΊΟΠΠ οχάο αἴ ἴῃ οὐϊεὶοι- 
9 Ριις Ἰηϊορτὶς 80 πδρθδὲ: βϑοϊθηιδθ 
»» ΠΠἸΙΟ4116 τἷ αἱ ρ] τ πιηι ΣΡ οσ- 
» ἀξ, Ῥτίπιο ἴδιιεα περὶ ἀρετῆς 
᾽» ῥταοϑεχεῖπι ἐχοθρίο, αι Ἰοοα εἴ- 
γ) Δ ἘΧ 8115 δί σι! 81}}18 ὁχοοῦρῖδ 
φοοσπθῖ, ΝοΒΠΙΒὶ οἴδπλ Ἰά6αλ 
 Βερεῖ, συοὰ ἴπ ϑίορθαθο Ὧοὰ νὲ- 
,, ἶθο, ἱ που Ἴο]θεῖϊφ περὶ αὐταρ- 
ν»"κείας ἀϊοσΐιπι Δ} ἀΥριιπιοπῖο Ρχὸ - 
»» Ῥοδὶϊο δεπιιπι: Ζεῖ͵, μὴ πράγμα- 
υτΑ πειρᾶσθαι μετατιϑέναι, ἀλλ᾽ 
» αὐτὸν παρασκχευάξειν πρὸς ταῦτα 
πῶς ἔχοντα' ὕπερ ποιοῦσιν οἱ 
νν»ΝἙαυτικοί' οὐ γὰρ τοὺς ἀνέμους καὶ 
,τὴν ϑάλασσαν πειρώνται μετατι- 
»»ϑέναι, ἀλλα παρασκενάζουσιν αὖ- 
ἕους δυναμένους προὸρ ἐκεῖνα 
γθδερέφεσθαι. ἸΤιοοϊίοηο οἰΐδηι 
γ᾽) ὕΑΤΙ86, “ηδσηι γϑιΐσ ΒΡ δι δ δἰ, 
ἡ 6 ἀθειηξ. ϑουωιοηθ ἴρ20 
ΌΣΠΩΟ ΒΊ᾽ δῖ 9 αἱοίηι ἱπ θοαὶ. 
»»δϑῦοὲ Βραδέμρᾳ ἐγχείρει οἴο, 8 

Ὡς. Βραδέως μὲν ἐγχείρει οἵα. 
»» ΘΟΥπίοπθ δοουμὰο περὶ καχέας 
»» Αχἰ πὶ εἰ δου ϊξομεία ἱῃ δαΐϊξ. αὐτῶν 
»γἕον τόχον εἴο. ἰπ πι8. ἀντὶ τῶν 
ο»τόκων οἴο. ϑοῖτπομδ δοάσπι απ|86 
ἡ ὕυγοῦγβο ττϊραυηῦ οὐ. ποηΏ}}}- 
γ9)18286,ΘὨ ἂς χϑοθη δδπιᾶὰ ΠιΟαιιθ 
»» ϑοδον,, Φεθ, αἷς πονηρὸν εἴο. 
 γ Ι αἱδ Φιλήμονος ᾿Αγύρτου οοὐοχ 
,.»γ ΟὈ]]οὐξ, οὗ πῶς πονηρὸν εἴο. φιισηι- 
᾽ δἀπιοάαπι ΟΥοῖδιθ οχ οοάϊοθ 
»,» ῬΑΥ βἰθηδὶ οαϊάοταῖ. ΘΘΥΠΟΣΘ 
» δοάσοπι  ῬΒΣ]Θπιοι 8 νούδα ῥαχῖα 
»» εἀϊτ. εδὲ ἀπαξάπασιν ὄψεται τρό- 
πον θ᾽ ἕνα: ἰπ .»»86. ἅπαξ ὁπα- 
» σῶν ὄψεται τρόπον θ᾽ ἕνα. Νοῖ 
»γδιηῆθη ΟΣ οπ αι ΙΘΟΙΠΟΒΙΡιΙ8 
ΟΣ οδῖς τοχῖαπι δα ῥδύι πὶ 6850 
»,» Ἰπαιυϊηδῆιπι, ἀϊοίδαιθ δασίουῖθιιδ 
»» ΟῚ 5ιιῖὶα 6856 ἰηϊοτγάιτιι ΥἹΡεῖΔ. δ’ 
Ἠδοΐοπ Μοσα]ηδ. Μιὰθ Το]6- 
ιὶ5 Ὠἰδδοχί. Κ. 6). Ρ. 158.:- Βίδητις 
ἐϊοίαπι ΠΠ1, 5Ζο. Αχὶπίοιπι 11. 2. 
Ῥμ]επιου. 11. 46. 22. Ἐπίαγιπι 
διορβοὶ οἀϊϊίογοπὶ πὶσς οοάοχ ὕτο- 
συ]Ἱάυμῖο ναϊάα δάϊανδ,}ι. 
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9)» οευΐϊος μαρυΐδθ6 νιάδιυν ποιὰ πιοάο διογείγαι δὲ 

ἀμ 4υΟΓΙΡ5 ἀμ λομῖθυδ., δυιὶ παδὲϊιπι 6 δ᾽ πυῖ θη οΧ αιο 
δἄμῖο Τσιποανθ δα ργοδβιυχὶς, δοὰ οἱ οοά, Ῥαγιδίθηβαμ, 
1984. νεὶ αἰϊιηι αϊς ἴῃ. ΒΡ] υγπυῖδ οοπόθαιδηίθσ. . οι 
ΑἸΐαπι φιᾶπι Α. Ἀβγδγίαπι δοουϊθσῃ 6686 ἀἰςογοπι, Ὡϊϑὶ 
Ραμὲδ ᾳφιδοάδῃ; βοη δρια ᾿ϑίυμ τηδῖαπι ΟΡΥὰ 6 οοά. Β. 
Θποίϊδία σϑρογίβδβοῃ, ναϊαϊ 12. ᾧ. 20, 82. ὑπᾶάς δυδρῖ- 
οἷο οδνογῖδ δὶ νοὶ Μίθηάδοσδε οοά, Οθδῆπόγο πδυγρϑίυπι 
ναὶ ὙἹπαοβομδηβθσα οἱ ργὰθ τῃδηῖθυδ ζυ:θε6. 14 γϑτο 
ΟΟΣ ἰβοιπιπι 651, ὨΘΠ ῬδιιοΔ8 ΟΣ 118 ἰδοι ]ΟὩ1 8, {π|86 811" 
πο μαυά ἱπποιοδοιπῖ, ΘΧΒΟΓΙρίοΓὶδ ἱπρθηῖο ἄθθοσὶ ποῦ 
ΓΆΓΟ 86 ογεϊουμαι ρῥγοβίθηι8; πϑαὺθ ταϊμῃδ οογίυται 1τὶ 6Χ" 
φοῦρι δ ἐχ Χοθορβοπῖῖδ Ηϊογουθ. 49, 80---46, πιὰ δά- 
ἀπιατηθηΐδ πο 6ΧΣ ϑιόβδδθδᾶπο δο Χϑηορβοηῖθο ὄχρπι- 

Ηὶο δορϑβϑῖββ6, (ὐδεϊδσυσα Βυθο οοάϊοθηι (ΒΙΏΠΟΚΙΙ τᾶ" 
πὰ οἶἶπι νϑγδαῖτιηι,. ομΣ Ὠοδίοσ ἃ. Ἱρποῖμαϑ ἔμ1586 νἹ διιγ) 
"2608 11 8118 σΌΤα ὀαλιλοπο Ττηοῦν6}}1 οΘοτατηῖδιι Τ δος 
ἄοσυϑ ϑγρδοπιυβ, παιΐομο σζαθοῦϑ, ταῦμεγα Βθ00 δαι.5 4!» 
Προ οὲ {πηοῖμδ. 

Ν. Οοάου Β:»η"οιβοιδο Βδρίδο Ὁ, Θ0θῷ. οδπιαϊιασθιιδ, 
ἘΘΕΘπ 185: 1118.) ΘΌΓϑίτ ταῖσι ἃ Τὴ6 ἸΠϑροοῖιϑ, ΟὐὐπΥ6- 
πἷϊ 'π Ρ]ογιβαυθ οὐτα. δἀὐϊίίουο ἜτϊμσαΥ6}}}, {18 ἴπ 10ς]5 
εὐπὶ ὁπονοποὶ οὐϊίοιο οοπτυϊεται Οτοιίυθ, αὶ ἴπ Α. 
ἀεοιἀεταπῖαν, Ὀδοαπαφιο πππο οοάίΐοθιι δά ματα γουΟ, 
1ὰ ἕδεῖο βϑοιί9 ςΟΠ] διϊοπδια Οτοιϊίζαπδτα, σαυχα ταϊδὶ Ῥᾶ- νὰν 
ΤΊΣΥΙ5. Δ ΘὨῚ (ὑπιρὰδ ΠΟΙ δι ρροίογοι ἀϊϊατα 486. ΠΟΥ͂Ο 60Π 5’ 
ἤσοΓα. ΕΝ β 

ο55. Οοάοχ ἴπ8. ΟἸ1πὶ 15. 7 οβδιῖ, ἔσο νόσὸ ΒΡ οι δος, 
ἐδ Αοδάοπιῖδο ᾿ οἰ ἀοπβῖ5, βαϊ5 δοουταίο ἀ 6]1ποαϊυϑγ ἀ]οΚαο- 

, πδοσῖο ΒιαιΡ. Ευγιριά, ν. 198. ἃ πι6 Το] αϊυ5 ἃ. 1816. 

δαμλδβο. Οὐάοχ 1η5. Ῥαγα ]οἸογαπι βασγογυσῃ ἰοαμ πη ϑ9 

᾿Πᾶπιάδοθωι. βαγνδῖιβ ΕἸοσθηειαθ τὰ ΒΡ οιμθοα μαυγα- 



, 

ὙΠῚ ῬΒΑἙΒΕΑΤΊΟ. 

ἴδπα ΥἹΗ͂; 44. ςυ}υ8᾽ τιοιὕδον Ῥτοά!αἴς Βάπάϊπίυ5 (αἰαὶ. 
Τ.1. ν..869. [π Βος Ἄοοαῖοε Ἰεσίταῦ᾽ ἀρ ῥϑηῖχ οχ 1ἠϊ65Ὁ 
δτίονο διορδοδηόγαπι οΘοἸ]δοιδπεοῦὰν ϑχόσωρὶο ἀδριοιρ- 
ἴα 'υδτα {0 Βοάϊθ τπἰϊηασ. Αρορτγαρβυπι 689 5:01 Βοτὲ 
οὐγανογαὶ ΒΠπΚοηΐϊαδ.. πὐπς οἰ θ᾽. οὈϑιοαϊυπι: τά 
Θὅο Ἰσππσύδπι νἱᾶϊ: ἐχοοσρῖα ἰδπιύπι ἮΥγΟΘΗΡΆΟΙ ἰ6- 
τ600. 4 6 τι] ἰγασϊαπἄΑ Ῥογαηνοθ᾽ δι], βιπηιῇ δἷν 
ἢγηλδηδ 886'6χ ΒΟ Κοηΐαηο ᾿ἰρτὸ οπιηὶα πιά 61 6. ἀδδοτὶρ- 
51586 4.86 ἀρ ϑιοδαθῦπι ΒΟ 16 ποι" σου ραγθηὶϊ . τ6]1- 
4 γότο ἴπ Ἰοοἱδ γαγιδηῖες ἰδοῖῖοπ 65 ϑοάιιϊο δηοίαϑ86ε. ὕ 
δαΐοια 48 ἡπάοϊα σοάΐο!5 τη 6118 οἱ γϑοῖδιι8 Πα Ἰοᾶτο ρῸδ- 

ον 86Π|) (4Ζύαη60 ΥΥ̓ΥΓΘΒΡδουδ, ἐπράϊία ἐδητιιπὶ βοοίδῖιι8, 

Β6Γ16Πὶ ἔγαρτηθπίοταπι; ΟΝ ἴῃ ΟΟαΙο6 δχϑίδηϊ, Ἰπαΐοᾶγθ 
βιιρουβθάθγα) Βυββηκθηϊδπυτα Θσχϑ ρ] τὶ τοραῖὰ Τ260 
δυοϊνιὶ, διῃρυϊαζαθ -1πά6 Ἰαπιπηαῖα ππᾶ οὐ 5θπιθηιϊα- 
ΤῸΠῚ 1511}18 ἀχοθγρδιὶ Φαηὰβ Βαϊωιιδ. ΥἹΣ ἀχαιϊ δια ἄοο- 
{τῖπδ6 ἸΔυ 46 ἤογθηϑ, τα] 546 ποχηϊηῖθυ8 τ ]ῃἱ ΟαΓΙ 851. 

. ται8. [πιαροῖγανὶ ᾿ἴθπὶ ΔΡ ΕἸΠπι5]61ο, ΕἸοτθπῖδα σομπιτηο- 
τϑπιϊ, αἱ Ἰοοἷδ πομῃ}}]15 Ππιαβοθηὶ οοάίοθιω ἱπδρίοθγαῖ, 

Οϊα8 ΟρΡΘΓἃ βθρίιϑ στωλῃι ῥγοῖδαῖς, δὲ Ῥγαθοῖραθ ἴῃ Ατ- 
οαγιαθ ἔγαρτηθηῖο ἢ. 46. ϑυρρΙθοιημομῖα, 4.86 τλϑρηδηλ 

ἐχραγίθη διά “ἝοΙοραϑβ ρΒγβίοδβ οἱ οἴ βιοδϑ βρθοϊδιηῖϊῖ, βθούβιτα 
5Ὸ} Επϑσα ψοϊιπλ]18 φαᾶ  παργαθη ἀδ ΟΆΓΑΥΪ τὰ ΟΌΣΩ 

1..1}115 δΘ ΣΟ ὨΠΙΔΓΆμλ 60 ΟΥ̓ ΠΟ]]οΟδι8 41.0 ἴῃ βογιρῖο 

Πρτὸ Ἰοραμίαχ. Ναχμα 1ρ888 φυϊάδπι βαεπιθηιῖδδ ἀρὰ 81ο- 
θδδιιπὶ ΟΡ νῖαϑ τθροῖδγο ᾿πῈ 116 Ῥα αν, Ὀγαθϑογίωιν συμ 
γαγϊδιαϊοπι Ἰθο]Οἢ8 το] σαοταπι οοάτοιτ 165 ΕΠ. 0116 1Πλ- 

τηϊϑοῦθγια, ΜυβΟΏ1 ἀἰδραϊδιοηθυι5 δυθἠ υῃχὶ οοτηπιθη- 

τατίαπι ὙΥ̓γΓΘΏΡΔΟΙΙΣ οἀϊίαπι ᾿ὰ ῬΒΠ]οσαδιῃ. [ΔὉ. 1. ἢ. 
Οδείδγιπα Ἰϑοῖου βίαιἱπι ΡῈ Σ 88 ἱπιθ]]ῖρ οι Πργαγίτπι Ὑἱ11050 
ΘΧΘΙΠΊΡΪΟ αυϑιιπὶ 6656) γ6] τηδηἄ 46 80 ᾿μϊυ}15569) 4146 

ἴῃ ΤῊ }}118 58:15 οαγῖα σομοοῖαγα βᾶηᾶτο ποὰ ροῖαϊ, ῬἘΪ6- 

Τδῆῦ Ἰριιμγ, αἵ Ἰηγοτῖ, 510 το] αυΐ. 



ΡΒΑΕΕΑΤΊΟ. ᾿αχ 

ἌΚΘΕΝ. ᾿᾿Ατβοηῖ Μομϑιηβαθίδα Αγοβίθρίδοορι: λΊοΪ6- 
πὶ, 4ιι04 ὁ ΒΙΒΙΠοΙΒοοα 8. ϑγποάιϊ Μοβουδο οὐμ υ Βα- 
Καεπΐο οοπιπιπίοανοται ΟἈτίδι, Εν 4. δλιθδιαοὶ, ἈυΒης 
Κϑηϊα8 οοπέογθι τα Ῥϑγσηϊδογαὶ ΝΥ γι Θ. 080 }}}0, 4υὶ 6χ- 
οοτρῖδ δὺὰ πὶ ἀεβοσιθθπάα. οοπηηοάανι. .. [ἄθπι 6 8ι1 
Ὧπι ἀινδγϑυτα ορὺβ ουα8 ταθηυαῖς Βαπάϊηΐις Οαιαὶ, Βι}], 
Παιτθαὶ, Τ. 1. ν. 649. ἐφυϊάθπι πϑϑοῖο, Μρφιοφαῃι 60», 
ἄϊσειι δαάάθπι μά ρότο δἰφαβ δάϊιο Ατσβθι ΒΑθγίοο ]Δ1ι-: 
ἄδια Β1}}. ὧν. Τ. Ε γ. 744. εα, Ηαιῖοϑ. ἼΣΟΥ, μόρας 
Βαηάϊητιυ5. 

. τὰ 

᾿ 

Ολν. Νον. (ον. ὕοτααο δοᾶοχ γ8]46 ΤϑαΘΏ5, οἷαι. 
ἄδθπι ἃς Ν. οΪΔ865815, 1116 οπαγίδοουϑ,, οχ Βι δ] οί μβοοα Νίδι-. 
ἰαοὶ ΑἸογϑῖιῖ (απομιοὶ παρὸν ἵπ Βοα]δίδπαπι ἐπνθοῖυδ, 
Ὦ16 τηθιη ΓΑΔ 0618 Τηδυῖ Ζδομαγῖαθ ΟΠ] ουρὶ Βοπιδα οχς 
δναῖυβ ἃ. 1628. ἱπίῖϑυ τηβϑϑῖοβ ΟὉ]]οσῖι ΙΝονὶ ουδιοάϊιιδ. 
Η οδοοάϊόοβ οὔὐπὰ δα. Τίποανθ}}} ἐπ Ῥ] ΓΙ πι18. σΟΠ 56} 11- 

δῃϊ65 ΠΟ πῖ81 ἴῃ ἰοο8 ϑυϑρ6οῖ}8 σοῃβα]υ;, ἔχ 'Νον. Οὐχ, 
φῬοὰ νιἀδηῖοσ νάγιδα σοι !οπθ5 ἸΏ Ογὰ ΘΧοιρ αγὶβ Υῇ ἀ551- 
Δῃϊ τὰ ΒΙΡ]Ποῖβοοα ΟΟ]]ορῖ “Ἔποι Ναὶ δάβογναι, αιιὰσχ 
ΓΌΠ, Δροσγαρῃυπι πδοῖι8 6δὲ ϑοβοσιυβ, ποαὰς ΘΡῸ 
ΠΟΡΊΟΧΙ, 

ϑυρραάπανίε Γιεἰἀοπεῖς ΒΙΒΙΠΟἴ μα οα Ἔχθηι αν ϑιόβαοὶ 
ἀσμονθηβθ 1609. ἃΡ Ητρομο τοῖο οὔπὶ ἀποβαβ' Ῥαγι- 
51 ΘΏ 51} 118 (πο 18 αἰ τοῖο Α. Ν.) ςο]]αῖπι. (ἀγοιλπαπι 

ΘΟ] διλοπθπι ἃ τα Θχβοσρίαμι δά (οἄ. Α. μ88 ΘΧθρῖ, 400 
Ῥαοῖο ποῦ σροᾶο Ρ]υτπια Υἱσὶ τιδσηὶ ΟἸλ 588 δαρρίθεα, 

864 οἱ ογεαῖα φυδοάδηι σοχτίρογα ροῖα!. ἴὔβυγρανι 400“ 
49 εχ δοάοση σϑζοργ]δοῖο σοπιεποάαϊιπι 611 0η18 τον 

τἰδσιαθ Ἔχθηρίτιπι ΔΡ1 ἴρ80 δἄτϊιοτο ραβδί τοβοῖιπι, τ 646 

εἱ Ρτοϊδροχαθηᾶ, δὲ νουϑῖο ἰαϊϊηα,, οἱ ποῖδθ διιοίιοσθδ 5:5 

᾿ηδ] οἱ οπιοηάδιονο8 ργοάδαμι, Ἐπ ψγ] ψτὰ ]ογῖδ550 6}1ι8- 

ΤΟαΣ᾽ ἀαϊιγιιδ ΘΓ απ}, 51 ποάοβ αὐοιϊαμαθ δου ρίυγᾶρ, ακι80 



Χ ΡΑΑΒΕΑΤΙΟ. 

ΒΑ ρΘΠΊΠΛΘΓΟ ἐμ ἰΓιοΔ ἰδϑίπλα 681, ἔοι 5 Θχδοίνεσο ροῖι- 
168611. 

Μιπογόμι ἐγυοῖυπι ῬΘΙΌΘΡΙ οχ Οαἰακογίδηο οδαἀϊι οι δ 
“Οτοιίαπαθ ὀχϑαρ]ο ἰδίάοπι οοπθογυαῖο, ουΐτι8 ππᾶγρο ρᾶ- 
γ8}16]15 Ἰοοἷϑ Βεγ:ριογαπι πὐγιυβαὰθ πριδο ἀπἀθοιῃηιο 
8}18115, πυῆς πιδίγπα ΟΣ ῬᾶτὶΘ Οοοιραῖίδ, δ ραϊαγ, Θπιθῃ» 
ἀαιίίσπθϑθ γοτὸ σογσιριογα; δυΐ ἱπιογργοίδεομθρ ΑΠΠΠο1- 
᾿ϊαπ ἸΙοοόγυσῃ ζθτθ μ81]48 ργδοθοῖ, 

Ἐχ Αἀνοσβαυῖβ γ ΑΙ ΚΘπδοσὶὶ οπιαῖα δὰ ϑιόβάθυπι μετ" 
ἀποπιῖα σαθουπὶ Βυτηδιϊβϑίμθ οοχαπηπηίςανις [,, (Ο Γκ- 

᾿χαοῖυ8, Νοο τηῦ]ία δυπὶ δα, Ὠθάιτθ γαϊ 8 8}} 118 ἀΐνδυβα, 
4086 ἴῃ δηϊτηδἀγογϑιομῖβυ8 δα Επτρ᾽ 688 ἔδθιυιΐδδ οἱ αἱ"οὶ 
Ρτοιμογαῖ Υὴγ δυσαπηθδ: δὲ διυῃϊ Ῥδοδ ἴδηλθιι ΠΟνᾶ, ὩΘ6 
ψΑ]οΚοπδϑσῖο ἰηάϊσηφ. Ἐδ]αιιογαὶ δαῖοπι γ᾽ Αἰ Καμβοτι- 

τ:8 ΘΧδιρίτπι ϑέομαοὶ διιὰ πᾶσι ραβϑίτη ποίδιαμι, αιοά 
ουπα οδοῖοι8 65 ἐγ ῖ8 ἀαούοπο 1ζαρῖδηα ἃ. 1811, ἀ15- 
ἐγδοίυτα 4π0 ἀδνθποσιὶ ρΣΟΥϑῸϑ ἸΡΠΟΤΟ. 

χί Ἐχοηιρα δα] πιϑϑιὶ οἵ Ὑγγσίπι. ἰπ Μδοο Βείταπηῖοο 
Τιοπάϊπὶι οὐιϑιοά!ϊια γἱςαΓ15 δια! σογαπλ Οσι 15 ἰαϑίταν, ΚΕ 
ΤΥτν Ιἰαη}85. ὁ ἀ6ἤϊ, 4186 ἃ 4}119 Ὧοπ νιάδυδπι ργαθθς 
οορία: ϑαϊπιαβίδῃα, πεᾷθ πιυϊα δὰ πΘάα6 παᾶρτὶ πιο- 
τη δηϊὶ, τ} οοσοϊα δαπὲ ΘῈ. Σῖδ1 Ροϑιίαιδῃλ ΟΠλπ 68 11- 
1108 ΔΒβοϊνδγαϊ [ροξσγαρβυβ. 

γνακοβεϊαϊαπαπι ὀχοιωμίυτα δαϊθομϊΒ ΤΙσυτίηδθ ἃ. 
4559. ἴμ86 Ροϑδιά6ο.» ουὐλιδ δι ρῸ μϑΓ ἰοΐμηι Οριιδ φ0Π- . 
᾿δοιανῖβ ορρίθιασ, πομηυθάυδτα Ροπίϑ, ϑδδρῖιιϑ διαΐθπη 
16 δρΕοϊοδὶβ φιϊάδῃ. ογούυτγτγογαῖ ϑιοδδουπι θὰ τόσο. 
ἐοϑιποηῖον ΥΥ αΚοἢθ] ἀϊυβ, Ομ πῖδα 6 δὲθὲ ἴον Ἰθσοπἀυχη 
ΔΏΪΠΟ ΟΡνϑυβαῖα ϑουρῖο σομπειρηανογαῖ, ἔυαι ᾿μδὲὰ5 ῥὑχο- 
ῬΓῖᾶ ) την ἃ] ογιιπὶ, μι} ἀἸδιιμούομ!δβ Ἰαϊουροϑιία ποῖα - 
αὰδ διιὰ ἃἢ 16 π|56 δαριοραγει. Ηΐης ἢι αἱ ποπηυμᾳύδηι .- 
γγακοβεάιϊο αἰϊομα ἐγιρυδνῖπι νοι 1, 69. 



ΡΒΑΒΕΔΛΔΤΙΟ. χε 

Ηαβυΐ ργάδιονυθα οπηιῖθὸ δα !οη05 υδειιπλ τὰ ΠΟ Θπι 
ἴεοϊ: ΓΕαρτγίοδιδ: 'πᾶ, ϑοϊχογνῖο ἰοδῖο, ἱπμρνοθϑδα Ὠ1]1η-. 

ξα6 1586. οαταὶ, ποῦ δ:Π6 ϑ8ι1501 0106 ἴαπιοη βοιὶ {10]}, 
χαυΐι δρυά ΙΒ] Ορταρμο5 πθο υρΐϑπὶ πθοὸ νϑβριαμι ἰδεῖς. 
ι.5 οὐ οη185 ταρογίγοπι. Ἠδγαπι δαἀϊοηππι ἀνδ6 ἰδη- 
ἴατπ υδιπὶ ογἄσιπιλ ργαθθθηῖ, πιμησυι ὙΓΙΠΟΑΥ 61] πὰ, 
οἱ σβμοσίδμα δἰϊοσα Βαβιίθαθ ὄχοιϑα, [ἴιγαμι Τ τιποδτ 

γα} ]τι5 σοὐϊοθηιλ Υ Θποίαμλ δοσυχαὶθ δὲ βοροδιῖα οσαηὶ οοΥ- 

ταοιοη δθουῖα8 811, δοΐθιηιιβ διᾳυαπο οοίδχ 1516 8 ΥἱῖῸ χί! 
αἰΐψιιο ἀοεῖο τταοϊαβίτυν: ἱπιατῖπι μΒοῸ τῶοπορο, οοἕά,. 
Οχοιθσιβ868 ἴῃ τι] ΠἸΟΏΣΒ5 οἱ πιο Πα 5 Τιίδοανοῖιο ὨΙΠΓΘ 
σοηστιιοηῖο8, Ἱπίογάμυπι ἀἴνογβοϑ ΔΡῖγθ, πιϑἰϊογεθα6 166- 
ομεβ δὰϊ τηϑ]ϊογὰπλ νϑϑι! σία Βα ρραάϊιαγα: ν. σ. 1, 64. 
ποτ αιςο Βαροὶ ὁπτέλων αὐτὶ Α. ρῥτὸ ὀμμάτων. 

Οὐὐόπογαδ, 401 ἴῃ ΤΊραγιηὰα ΘΠ 06 8, 1548. Ἰοςο5 58ι- 

ι5 τλι] 108, ργδθβογιῖπι Ρ] οι Χ πορβοπίῖβ οἱ Ρ] αἰάγ οι, 
δεοιπάυπι νυ]ραῖοβ ᾿ἰρτο5 Θοσυμη βοσιρίογαπι Ῥοβιροδβῖϊα 
Ὑτιησανο]]: δυοίοτιαῖθ Θχθιρασγαῖ, Ὡδοῖὰϑ ρῬοβϑίοᾶ ὃχ 

Μοηάοζαθ ΒΡ] ΙοΙΒοοα ςοάϊοσοπι ταυῖο ἀποίίογομ, Βδοὶ- 

[εὯ6 1549. Ὠονάπι γεοοπβίοπθηι ἄλγο ἱπϑαϊ, Ἐπ ρτο- 
[δοῖο 51 ΒΟ;Ὶ8 ΟΡ] αι18 τοοῖο αἱ] 861 ν1586ϊ, ΠΟΒΡῚ5 5δ8η6 51}}}} 
γα 4 υἰδ5θῖ ηἰδὶ Τουῖο ρογαχισιιαπι Ομ ϑϑάγαπι ἸΘο ΟΠ ΠΣ 
δ 1ο]οσίαα. Νόοι οπίπι ἄπιθι. Μοπάοζαο οὐάϊοοπι ((μὶ 
ἐε5ῖ6 Ἰτατίιο (διαὶ. Β19]. Μίδιγιι. υ. 277. τορβ Ηϊβρδηΐαθ 

Ν 

ΒΒ] οιοο80 ροδίθᾶ ἃσοο5511) Π]απῸ 511Ώ}]6 πὶ οἱ ζι1556,΄᾿ 
αποπὶ Α. νοοο, τὰ 4υϊάοπι αἱ ἀ]ῖον 6χ δ]ιογο ἔπογιι (6- 
βοσιρῖυ5. ϑοᾶ υὐ ἂἰὶ Ποο, πορατὶ ποία (ὁϑμθιαπ ποι 

Ε ϑιοβδεὶ εὐϊεϊουϊΐθιιϑ δοοσηϑοσὶ τοπίβυισ τιθὶβ ἡ ἴσαγθ Ροξδιιπῖ, 
ἄερεῖ Εσοθδηΐδῆα δοη!οπτίδτιιπι Ῥδθὸ σο]]θοῖΐο ἴῃ σα} 8 μογοὶτὶ- 
ςΟἸ]εσῖῖο ἀπδθ Ῥχσοῦξ τὯἷα οὐπὶ [18 οδὲ γοσβίαῃο ϑιοβθαθὶ νηδῖο οἱ 
Οδι πος πο 1}α 4. .1533. 440. δ: Αγδοηίαπο Μοῤοιιοιιδῖ, ϑογίοπι ιἰ- 
Βοος {Π|]0: Ἱνῶμαι ἐκ διαφόρων εὐϊογῖε ρὲ Πτα σσητογιπι 1) μὸπ 
ποεητῶν φιλοσόφων τε καὶ δητό- οἱ] δ σεπι ἰπαΐσοπι 51) Πηθδι νο!]. 
ρων συλλεγεῖσαι κατὰ στοιχεῖυν συν- Αἱ, τοι], Υἱάρ (ὐεδιοτχὰ ργδοξαῖ, 
τεεκαγμέναι. (γυαπίυπι εχ ς0]14- ἰμῖσα ρ. χὶν. 



᾿ ΧΙ ! ῬῬΕΔΈΕΑΤΙΟ. 
Ι 

τηοο γιὰ ᾿ργΥΙοΥϑ -ΘἀἸἰομῖβ ὩῸπ διιδι}1886, 86 ἃ πογὶβ 
ΘἴΙ6 τ οὐπηῖ11 8556, ΔαΔ 0 μἱυτίμια ἀρβάιθ 011 αποίοτι- 
ταὶ Ἰπ! ΡΟ Ϊ αν," ΠΟ 6 115 1π|6γῖπι ροττη ἶἰ8 σοΟἄοἸδ δὰϊ 
Ἔρτοσὶιδ ἸΘοΠομθὰ5, οἱ ΒΔΘΡΘΩΌΣΑΘΙΟ τοδϑοιὶδ. 4.185 1.1- 
ἄθπι τορόγογαϊ, ἰμιθρτΊδ. ΒΘ ΘΏ 1118. 

᾿ϑοβονσὶ απο σου ὰ5 Ῥυϊμαιπι γοϊαπηθα ῥσοά 1: [ἰρϑῖδα 
1797. Ἰτπιρογἔδοϊα ΒΘ 6 τπᾶπορὶϊ, 500514115 φἀϊτοτβ ἤα- 
πιρϑῖο ᾿Ὡοόπαϊο ἀρδαπιρι8, Ουοε εἰ δά τιδηυϑ ἔπιογῖμὶ 
ςοὐἄϊοθό τηδαδοσίριι, ἀοσσθειπξ ̓ ρβιυδ τα μα.) 4υδ6 6Χ 
αὐ ἀοηα 5 δά ΟΒατίατι Ῥαργγαοθάσα Νυβοὶ Βογριδηὶ Βο- 

αὐ δα ΡΟΒ]Π  αιατα 8, 1788. πϑόποι οχ Ἐρὶβῖοϊα δὰ Ηδυ- 
μἴσπι Ἀοπιδθ ἀαϊα 1790. τοταπάα οὐυγανὶΐ, β 

Αἰφυς δος Βδοίθῃμμϑ, ϑιιρογοδὲ αἴ ΘΟὨ 51 |0 τὰ Τα ΘΊΛΠΩ; 
οἵ σαι ομθβ 4.28 ϑοψιαπδ5 βιδιπδγίιη, Ὀγϑυΐτογ ἜΧροπϑιη. 
Τη ῥτἰπιὶβ ᾿ρίτην οβίοσγο νοΐθραπι, αἱ ΠΡ 6. 14}15 ργοάϊτγοῖ, 
4υδίοπι ουπὶ ϑιίοβαθιβ το] αυοταῖ, Ῥχοϊηάς ᾿ἠϊογρο]αιὶ- 
οπα5 Θαβηογὶ ἃἰροηάδθ δγαηΐ, δὲ ϑογὶ ρίαγα ϑχοογρίογαμη 
ῃοπ δὰ ᾿ρϑογιπι ἀποϊογαμῃ Βού ΘΓΏα8 δαλιομ68 σοηΐοῖ- 
τιὰπἄα, 864 ρῖχσας δ( διοβαθαπόγιὰπι δχθιρ]αγιτιπι 
ὕάοτα ᾿πϑιαανπάα. Ουοά εἰ ραυοᾶ 4ιδοάδπ οχ 65πὸ- 
τἰΔηᾶ ΓΟΟΘηΒΙΟΠΟ ΤΟΣ 56 υ1πῖ,) 68 αὐ 46 δὰμξ ἩΠΟΪπῸ]}15 
ΡΙογαπηαθ εἰγουιπάαϊα: δἰ γοτὰ βογίρίαγα, Β, 6. βοσίριιγα 
οοάϊουπι; ἢ σοπιδχίθηι ΠΝ 511 γθοθρῖδ, θαι γαρϑυιθ ]οοῖοῦ 
ἰὼ δα ]εςῖα ἀπῃοϊαιομα Β46]116Γ τεροβίϊληι, Ὑ ]1οπὶ δαπθ᾽ 
Ὧ6 1δνδβίπλπν {υϊάθπι 6) αϑηλοας ζαίατο δου! γ {1559 
οὐγτίροπάυπι: 86 γοϊθῃίθιηι ομηϊᾶ τὴ6 δά δδηάομῃ μοσ- 

ΤΩΔΙᾺ αἰτίβογο ῬΪυγα σοργθϑβογαμῖ, ὩΘΙΙη1 ἔδλο 116 ἀχρ!ῖς 
᾿οδλάλ οἰ τα]απὶ γοσιπι 4681} ἜΣΡΕΧΊΘὨ8. 

Θοοαηάο, ΟΥΟΙΣ πλθὶ 6550 ῬαϊΆραμλ Υἱᾶπὶ δὰ Ζοπῖα5 
ὉΠ46 ϑιο) σι 51 Βαυβοσιῖ ἀροΓγ Ἰπάιοαμπμάο πυποιοβ 
ῬΡαρίμαγαηΣ ᾿ νογδιιπι γ6] οαριταμπα δθοιιηδιι αἰνὶδομ 68 
Ομ λαλαγιιμι οἀλοαν Θηοϊαϊοθ: Βο05 ποι δοΐτπι ἸΏ δηπο- 



ΝΗ 

ΡΒΑΚΕΑΤΙΟ. ὃ5Ὁὖ6 τ, χπὶ 

«ταιϊοηῖθιι5 σοπίθχται Φ}}) 118 Ἰποπιογαν!, δο δὲ ἴῃ ἱπεϊ- 
σϑῖλ ἰοπιπιδίτιν σαῖ]. ΝΟπΠιοσὶ 51πρι}}}" ἔγαστηθμὶβ 
Ῥγδαροβιὶ Ἰδοίοῦ 8 δγιιπῖ να]46 ἃ11165: ποῖα τηϊπαβ, 
1: ἸΏ διώπιο οἱ δὰ Ἰπῖιι5 ἀδχίσιιπι τ 1ι5οῈ πἰδ4116. θΘσ] Πα 6 
ἈΡΡίει, Ρᾶριμαῤ δὲ νϑγβϑὰδ δ ομ8. ἀ δδῃθυίαηδο 1600. 
ετλιϊοῖδ Ρ]αγ απο οἰϊδίαα πηοπ81Γδπῖοδ, Ἰπάϊοιμαν, 465 
οοπῆδοϊ, αὐ] ἴαῖοπι τισῃ ἐδ: χαρά τα 18 σὐπητα δ μά 6πι. 

Οιἰιοά τχεοϊσπιπι δϑῖ, δὶ τἱῃὶ ΟἿἸπὶ ἀαμῖϊαν ὀσοδβιοχίν 
δἀθπαϊ δἰϊογαπι ϑιοβαοῖ γΟΪυπιδη; Ἐσ]οραό ῬΗγοῖςαβ οἱ 
Εἰβῖοαβ γυϊσὸ νοῤαπῖ, «ἀάοηάά 88} οἴδπα φαΐθιι5 ὄγταῖα 
ἴῃ [5 ᾿ἰργὶβ οπιθπἄαγθ, οἱ οπιῖδδα ΒαΡΡΙὃγβ ςΟΏΔΒΟΓ. 

" 
.ὔν ὦ 3 “ 



ΠΟΟΤΙΒΒΘΙΜΟ ΓΕΤΠΟ ΒΕΜΒῈΟ 
, ΨΙΟΤΟΒ ΤΆΙΝΟΑΥ ΕΠ1Ὁ9. 5. 

(ὑμ 14) ἀϊοῦτ9, Βοῦρα, ογυ  ομἱφ ἀεσοιβ οἰ δρίεποσ, 
Φοδηπίβ ϑιορδεὶ ἐχλογὰρ ἀποφϑεγμάτων, ηυδο αγηρτί δι [ἰΔ- 
ἴμοτο, 86 δἰ πὐϊοδογυγι σοπηοάῃπι οἱ υἰ}} ἴθι ᾿π ρα] οι 
εβ86 πὶ εὐ ύτιϑ, (οραβ, ταεὰ αυϊάοια δεηϊθηϊδ, τΐ ργῸ)» 6 18- 
δἰ αι, οἱ ποῦ [6, 14 δὰ Πυπιδηδ ν δι συ ἀϊοπάδηι, οἱ 

ξουιπιβπάδτη δἰ 1411. δρ ἰβϑιπιθτη οἱ Ἐ|155 πη σα, υἰροῖς πὶ 
4ὸὺ μτγδβθοϊαγᾳ 8 116 νἱν 1} δ. ΓΟ Γ 68 Ονδβεθοσάση. δυϊ ΟΓΏΙΣ 
δοηἰοι ἷα8, 4υ 88, ΡγθΠ οϑίου 8 ΡῈ ΠΊΠΊ88, οἱ ΣΩΔΓΡΆΓΙἰ88, 6 Χ 
8118 οἱ Δ [1418 (Γϑ οῖδα {Π|65 8118 ἀδργοπιρίθ8 πιστὸ 480-- 
ἄτι ογπ6 1π ἀΠ1πὶ ΒΌΡγα σοηίαπι δὲ νἹρῖπι ΠΣ γο8 ἰδημηϊδλ 
1π ἰοι᾿ἀ6 πὶ πο] 1 8βῖταα ΤΟ ἢ] (6 8811} ΒρΌγαθᾶμη 6]. ]δπὰ 
1148 ἀοοὶϊ8 ν᾽ γ]8, νῈ] 861π16] ἀδρσυ δία! 48, σγαῖδ8 ὃς ᾿υσμη 88 
ἴογθ. ΠΙυὰ νογὸ ρεογβρθοίυπι δ ρεῦδιι ἰοηρΘ σγαι!ογο8 οἱ 
ἡπουπαΐογδ8 ΓἰΓΑΒ, 81 {18 Δ ϑρ 0118 ἰμοηπ6 δἰαιϊπι 1 ἔγοπὶθ 
ΠοιΪη6 ρτοάϊγεηϊ 18 ρηλι86. Οὐπὶ, αἱ ΟΧΙ ΠΪΔ8 ἰμ88 νἱτία-- 
ἴ68, δἰ ῃροϊατείηαιθ ἢ πΠλδ ηἰ 4[ 61. ΟὟ 4 8πὶ θΟΠὶ 6 ΟἸ 1168 
διηδπὶ (αἰ 811 ἀ88θηΐαιϊο0) σο]πΐ, οἵ νη υδη γ, 8} 6 πὸ ΠΟ 
Ῥνυδοίθγ απ, ὨΘΟ ἰῃ ὈιϑΟβΘη ἃ δ1ῖϊ ΠΆΘΗ ]8 ἀο1188) 8, 
4ὰἱ ἰο Ῥοπαγαπι ᾿ογατιιηι ΔΙ α πη ΠιΠ], 80 εἰΐδπὶ ρᾶτεπίθμ ορ-- 
Εἰπη} πὶ. δὲ δίῃ] οδογμι οὐ πὶ [Δα ΟΣ οὶ ἜΧΊΣΠ Ὁ Π] ΠΟ 

δξηοϑοαὶ, εἱ ργδοάϊοει. Τὸ δπὶπὶ δαί πόσο οἱ ἰδυίΐοσε, {γ68 
“66, φυδθ πυης ἰη μγπ)ὶ8 Πουϑηὶ ἰηραδθ, ἅτϑθοα, οἱ υἴν8-- 
400 [1,αἰΐπα, ρῥγ1808 1118 δὲ οδβίγα δες νϑγηδοιἶα, ρυ 181} Π|}ΠῈ 
ἀδοογοπι, σιδί α πὶ, οἱ δ᾽ εραηῖ 81, σΟμΐΓα ἰεΠΊροσ απ ἴΠ}1-- 
ΤΊΔΠι εἰ ἱποσίογυπι 1ηδο τἴαπι, 78 πΔ ΣΘΟΌρογασαπῖ. Δα (δ 
Ἰσίιαν διοραθῦμι παῖ ο, οὐαὶ αἴ ΟΧ ἀφ 0.9 ἰμἷ8 ΡΥ πηατα ργῸ-- 
ἀἸθη8 ἴῃ ἀοοίογιπι ΠΟΙ ΠῚ) τηδηι5 ργδιϊοϑοῦ ρογν οη]αὶ 5 
ἴθαι υἱ 1}} ἢὸς οἰΐαπ|, 81. αἰ 4118 [ΔΓ ἸΏ ΠῸ ΠῚ ΟΥ 8. ΔΛ ΡΠ Θ ἢ 118, 

 ΟοΟβηοδοδϑηΐϊ, αὐδι ἰῃ οι σης ποδ, 40] τοι ΠΠεγα 1] 41 α00- 



ΝΗΝΕΝΝἝ» -'νθθῃ 

ῬΑΛΕΕΑΤΙΟ. χν 

το τπποῦο διηρ] βοατο οἰθἀξηϊ, δι] οχετ εἰ ἔονοδθ. Ερο 
δηΐπὶ (τ ἱπροηυσ ζαϊοασ) } 8πιοαὶ ριονϊ ποίαπι δα ΠΟ τὰ 
σα] ρει πιοπυπιϑηῖΐδ δι ἱπιεγτὰ νουβθηϊδ ἰῃ ᾿υ 6 πὶ σο-- 
γΟΟΔΠΩΙ δα μοί δι λτπὶ σα 88. δῸΠι ΒΡΟΙ688:8, συο ἴ6 μυϊς 
δπομποϑῖο τη80 (ἰἐ5:Δογῖο πυηαυδπὶ ἀδβιϊαγαΣ δρογανὶ, οἵ 
ΠΟ ΘΒΘΟΏηΠΘ Οοσδϑίο ροϑίιϊατεὶ, δὺ ᾿ηδὶρηὶ Ἀδ] οἰ ποςα, ἱἱ 
4.860 ἰμ86, ἰαπαυδπι ΟΡΕΪΠΙΔΙΏΣα 1 ΘΓαΓ πὶ δ8δασῖου δ ργ86-- 
εἰραηΐ, ἃ επείο ϑεπδὶυ ομοιοαΐδο δο ἐμ 689 γα ϊια οδὶ, Λ4ᾳι0.-᾿ 
ηυἱὰ δά τοῦι ᾿ἰἰετδτίδαι "]υδϑἐγαπ δπηπὶ οἱ δυροπάδπ ἰαοογεῖ, ἰὴ 
ΟΣΏΠΘ ΡΘΣ Βυτηδηϊ  αἰθιι 8 1| ΒΟΟΘΡΙ ΣΏΣΗ 116 886. ΡΟΥ οΓοαϊ- 
ἄεγαιι. [πιογίηι δυΐοαι διοθαεὶ ραἰτοοϊπίαπι δυδοὶρία8, 116- 
4.6 πῖον Εδὲ ἀεα  ἰδαὶ ποθ ἀϑοσῖθαθ να] πὶ, 41 ἰθησ πθοῦ 

ΡΓγδαβδιδη  ἐβϑίηιθ δρὶ ραΐανοῦο, οὔτ ἃ ἴα ΒῸ} .8πι06}} ἰαθογεβ 
ταοεὶ ἔιμοείμὶ ργοραῖ. Οὐοα ᾳυΐαδπι δὶ ζαοϊα πὶ ἔμογιῖ., 4118 
Ργϑδϑίοσθα π} 8, ὩΪδ] π8)} 0 Υα, ΠΟΙ ΠλΪ ΠΟΣᾺ 86] 16, 4086 78 12-- 
ἀΐὰ ραγιατίο, [60 ῥρεϊπιυμι Ορίϊπη0 τηαχίμηο, ἰθαᾳθ ἀοίπδα, 
ἃς νἱτὶθ ορίπιῖϑ ἡωνδο θα, αυδπὶ 1 απ 88 πιὸ ραγίδπι. Ὑ' 616. 

Μεποί 9 ρτἰἀϊθ οαἱ, ἔορχυαγίδϑ. 



ὁσο “ 

}}} ΡΆΛΕΟΘΙΔΒΙΘ ΕΤ ΝΟΒΙΠΒΌΘ ΥἹΕΙ͂ 

Ὁ ΟΑΝΝΙῚ ΦΑΟΟΒΟ ΑὙΨΑΥΤΕΝΥ͂ΗΙ, ΕΤ 
Ὁ, ἸΟΑΝΝΙ ΕΆΑΝΌΙΒΟΟ ΝΑΕΘΕΕΙ͂Ν, 
ἘΛΟΝΊΡΙΟΛΕ ΠΕΙΤΕΤΙΟΆΟΜ ΒΕΙΡΌΒ. ΒΕΆΝΕΝΒΙ8 σονται Βῦδ 

ὉΙΟΝΊ 8518) ΤΟΤΙΟΌΒ ΘΕΝΑΤΌδ ΟΒΡΙΝῚ ΑἈΡΙΙΒΒΙΜΟ; 
ὈΟΜΙΝΙῚΒ 8018 ΟΟΙΚΈΝΌΙ551.415. ' 

ΟΟΝΒΑΡΌΌΒ ΘΕΒΝΕΚΌΒ ΤΙΟΌΚΙΝΌΒ, 
ΒΑΙΌΤΕΙΝ ἘΤ ῬΡΑΟΕΜ ΙΝ ὈΟΜΙΝΟ ΝΟδΊΒΟ 7580 ΟΗΒΙΒΤΊΟ, 

Νον Ροϑϑαπι δηυΐάεπι 1095 ρτόβαγε, Οἰατι βεϊπιὶ νἱγὶ, φαὶ 
ΤΟΣ δἰ 4 ἶπ8 γαοθρίυμῃ,, πἱ φυΐϊβα} 6 ΠΡ ΘΏΪ οἱ ἰποῦθγα- 
ΠΟ 1 ΒΌΘΓΌΠΙ ΟΡΕΙ ἃ, 4186 1 ΡΟ Ρ]ΙΟαπιὶ ἜΧῖσο ν 6], 4118 
παπουραῖ 4.ὸ8 δδὶ αὰϊ ΣΟνεΓ ΘΓ, σ6 ΡΘΓΌΤα ΠΡ ΘΚ Ά] Θὰ 
οὐ πλὶηδηΐαγ. ΟἿπΠὶ ΘηΪηὶ ςαοίθυ 18 που 9 Δ]]αποα ἀοοίχὶ- 
ὯΔ Ορυϑ ἀδ ἴσατθ μηδ 4118 εἴ ΔΙΆ ο {146 δ᾽ πὶ 68ῖ 1]]ὰ-- 
δῖγε., ἴτιπὶ 1118 Ῥσδθοραθ,., 41 πηαρὶδἰΓαίαπιλ σαγαηὶ, ἢ 7 116.-- 

τηοαἱἹ [{δγ08 ΟἸΕΥΥΣ ρδν δϑὶ, ρατγιῖπὶ φαοηϊδπι 18. Π08 εἶθ ρ]-- 
τ πη ἀοθογθ ἰδδίαδιηησ., ραν πὶ δὰ ΡὨΠοϑορπαπάμηι τος 
τηοῦο Αἰ ΠἸοἴται8. Αἰαυὶ ΡΙαῖο ἴὰπὶ ἀδηηπι Το ραΡ. ορίϊ6 
ΒΑ αν ϑτὶ ὈΤΟΠ Ποίαν, οὔπὶ δυϊ ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΕΒ οἶγοα ΡἈ]]050-- 
Ῥἢ8πι., δὰϊ Ρ}}1]Οϑορ }ιὶ οἶτοα ρου ϊυπι νου βαυδηΐιγ, Οδοίο- 
ΤΠ αἱ ΠΟ Ορι9 ἴο. δίοβθδεὶ, πᾶμο ρυϊπαπι οροια πιδὰ ἴ,8- 
Ἐπὶ: ἀοπαίαπι, ΤΠ χοο θη ἶ86 νϑϑίγαθ Ση8ΟΥ ὈΘΓ τ, ΠῚ 86 
αυϊάοι δῖ οαυ886, 4086 16 πιραϊεγαπὶ [ἢ πὶ ἴλσο πὶ, 
ΡῬΥδεοΙριι6 δυΐθτ ὦπ86 : δἰίθνα, φυοηίδι 8 5886 5{1Ρ6ῃ-- 
ἀἴο νεβῖίγο 1 θυ ας οοπάμοϊι8, Ογδροδ8 ᾿ἰογ 88. 11}16 μδὲ 
«ἸἸΘΠπηΐμ ΤῈ ΤῸ Ὑ1}}}} πιδὰ ἀσου!, Ὁ] ΓΟ 88Π οἰϊα π) ΠῈ ΠῈ Δ ΡΌΓ πα, 
Ηἶδὲ σογίας σαι! 0065 [ἢ ρδίυΊδτὴ τη6 Γανοοδϑϑοπῖ: δ] 16}. 8, συο 
ΔΙ] 15511}}8 ΟΥΟ ν δίουῦ ρεγ πη] ο5 πᾶρεὶ νἱνῸ8.,) 41 νὰ] ἴπ΄ 
οἶδε ϑϑίτηα ΣΡ 6, ψ6] ρα] οΠογυηα αἰ οπο ν οϑίνα σοι ρα, 
ταοι( ογϑηίαγ, 16 Βα πιδι ογ 9 (50 ρ 1119 ἀὰϊ ΕΧΙΠ116, δῖ 



ΕΡΙΒΤΟΙΙΑ ΝΟΝΟΟΡΑΤΟΚΙᾺ Ο; ΟΕΒΝΕΚΙ. ἄντ 

δ ἴοι πε οου ον οχυαῖοϑ : οἱ 111} οἰΐατ, αὶ ῬΘΟΌΪΙ Γαδ 
οὐ οδυδ88 εἴ Οσουραί 68 [16 γ88 πο ἀϊαϊσεχαηῖ, αυοᾶ ποπ 
ταϊγατα δδὲ 1 ἰδπῖὶο βοθδίοσαπι ἀσμιοογδίϊοο πα Θγο, 86 ]Ὸ 

ἴδηλθι που] 16] ΟΣ 118 δι }}8, εἰ Ὀομΐ8 ἀοοιίϑαμθ Βοχηῖ-- 
πιὰ ραἰγοοϊηδηΐαν, 89 Μιεςδοηδίεβ Βα !85:πιο9 δριιηΐ, ὑπ ὦν 
οὕτα ὈοΠΙ8 ᾿ι 6 Σ18 δὲ θασῦπι ΟὨ] ΟΣ 8 Γ6]]ΡΊ0118 α΄ .6 81η-- 
οϑυ δῖε πι ΡΓΟΠΊΟνΘηΐθ8.: ΠΟ 8608 80 6] ρἤδηί, 401 οὶ 
χιδίαγο ποβοϊδηξϊ, ΧΆ σί85 Πανιοχιι σθαι υ]ατο σα θηῖ. 
Αἀάωυοοτοπι μυ}08 χοὶ ἰεϑι πο η18., δὲ σοπίοχοσεπι οδίδ] ΟΡ ᾿ 
ἀοοίϊοττιι ΠΟΙ ΠΏ, 4] 1π ΓΘΡΊΟΠ6 νοϑῖσα, δὶ Ενδηρα! πὶ 
Ῥυγχα ἀοοεπῖ, δὐΐ ᾿ἰπηρυᾶθ, οἱ Ὀοπδ8 δοΐθη 88 ρσγοβίθηϊ, 

υϊρθυ5 οἱ βιἱρεπαΐα ΠΡ γα τος ἰδ αΐηὶ, οἱ Ὁ] οἰ ϑοᾶδ 1η-- 
ΔΓ 18, δὶ Ὀ]ΌΓΘ8 1111 ἐϑδθηῖ, 418Πὶ 1Π ῬΥδθϑθηῖὶα ΘΔ πογατὶ 
οομνεηϊαῖ, οἱ χε ρ8ᾶ ᾿ΟὉ] ΘΕ ΪοΣ.) φαδαι πὶ ἃ πιθ ΡΥδ661]- 
οδτὶ δἱϊ ορᾷϑ8. [ἴδαᾳμο υἱ ὕεη6 0115 ναδϑίγ]8 Οἱ ̓ πὶ 1π ἸῺ 00]14-- 
δ ΠΟΠ ᾿ργϑῖῃ8 6886 1}»,.80 γὙΟ8 ΣΔΧΊΓῚΘ αἰρηο8 ἰἰοχαῖο σχι-- 
ὭΘΓΟ ἀδοϊαγασοπι, μοβοο ϑδίορδθὶ σοπιπλπ68 Ἰοοοϑ Εἰ χοα ]θχι- 
ἰἶἰαα νϑϑίγϑθ ΠΟΥ σοΪα,. Νίοη ροίοσιῖ δἰιΐθια ορίθον 14 
γοῦὶδθ ἱῃρταίαπι 6886, 400 Ε5ὸ Τ1θ8πὶ οἰρᾶ γῸ8 γα ϊπομι 
ΒΏΣΩΤΩΔ α"Π]Πρεηἰΐα ῬγοΡανΘ οομδὶα8 8.1}. 

Ουϊμοίϊδτα Αι βαπλδηϊαπι Βυ)Σ ΠΟΣῚ ουληϊηο Ῥο] ἰουπι 698, 

εἰ χηδριδίγαϊοὶ ἈΡ Εἰ 58: μι τ. Ἡαβεῖ δηΐμλ Ὁ]υσ ιοδ βευσήο 68 

Ἱπογαΐίδθβ, οδοοποῃμίοοδ, οἷ ρμοζιέίίςοδ, ΩΌΟΣΌΠΙ ΠΕΣΧΘΣῺΒ οδὶ 
δΌΡτα οεπίῃπι νἹρΡΊ πἰϊ : Ρογρϑυοὶ ομΐπὶ διηΐ 41 δὰ ἰγ69 ἰδίοϑ 
ξεπο σα} 68 ΠΟ ρει ϊπεαπὶ, ογαῖϊθα 46 βιυάϊο νἱγιαἴαπι, δο 
νἱϊοτασν [ρὲ ορτερίθ ἀοοθηὶ, εροῖ δυίΐοπι χπδρίδίσϑὶιϑ 
Ὁγδθ οαιηΐθ8 8118 ἀ]8οῚ Ρ] 1π86 τηοσαχα οἱ αἰξθοϊμπι τοάογα- 
ὕοπϊ οροσϑ ἀἄδγθ. Νδηι 1π 8] 11 ΘΧϑιρία εοχμα δἰία 
διαρῖ, ΔΌ ΟἸΩὨΣΡ8 διιϑριοἰμπίαχ,, δα 1ηλἰαιίοημοαι ργοροπι-- 
ἰυτ. Ηΐϊπς δὲ υἱὐ ῬΡοριυΐυδ ἔεγθ ἴδ]1}5 Ὡἱΐσο ἤδὲὶ, 40.818 οδὶ 
χηθριϑιγαίαβ. ΟἿΠε ρίαν 1}}}, 4ἱ τοιραῦ. δακαϊηἰοίχϑηϊ, 
διιὶδ νἱγια 5 ἃ. ΕΧΘΙΆΡ]15 Ὀτοά 6586 ροβϑιπὲ αι Ρ]Ό ΣΙ Π118, 
5608 δια) Ὀ]ΌΓΙΙΏΟ8 Οἰϊδπάογθ, ταυ]ιο πιᾶρὶ8 αι ᾿γὶνα- 
115 Βοιηηῖθυ8 (Ἰ8Ο1ρ] πα ΤΟΥ 1ρ518 ΘΧοοΪοπάα ἔμουῖῖ. 

Οὐδη: 18 ΘΠ] ΠΩ .86 186110 ὨΟΘΙ ΓΤ ΠΟΙ 5101 ἰδῃϊτη, δε 
Ῥάίυ 186 δὲ ΣΘΙΡῸΡ. παίιμ8 δϑὲὶ, 1 ὑχ πλῖθ ἰδ θῇ τ βἰϑίχαῖ8 
οὐιπΐα τι οοτασαἱ 8811 ὈΙΌΒρίοστα ἀθῦαὶ, δὸ ἀἰνλμϑιῃ νὶ- 
νάϊ ρυχαίθπη,, ἴπαθ « οδδίοχοϑ βοιηΐποθ Ὀδπϊσαϊ τα ῖθη ἱπιλτ 

ΒΊΟΒΑΣΞΙ ἘΚΟΒΙΧΕΟ. Ψοχ, Ϊ. 
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ἰατὶ, πὸ ἔγυοιγα Πδὲ σνόσαθυϊο ἰπ δβουῖϑ {ἰτουΐ8 ἀρρε]]είην. 
Ἧυς ΒΟΟΘΩΙΕ, αυοὰ δίηριυϊοθ ταϊοποπι, 408 δ ἱπιοὶ τ ρογεπῖ, 
σΒΠ]οτ σῖτα οροτίοαϊ, 4π8πὶ 8]118 ἱπιρογαγο νοὶ ηξ: οοπίὶ- 
ποίου δυΐθηι πᾶ6ο Γαϊὶο ἴῃ ]0618 ΣΠΟΓΑ]Ϊ 8, 40ἱ δηίθ  οδεῖο- 
ΤῸ8 δρᾶ ϑίοθδουπι μαροπίαγ. 

ΑἸΙΣ διπϊ οἐσοποπιοὶ, αὶ δα ἔδπ}}} 186 ἀ 5010] πϑ τὰ ϑιοϊαπξ, 
οὐ] Ῥγοχίπμα οὐσὰ ροϑὲ βεῖρϑαπι ὑπσυα}6 Πδροπάα ο8ῖ. 
Ηδθο υὐ ἴῃ οὔΐρθα8, οἰΐδπι Ὀγνδβ, αἰ Προ δοσυγαίδηθο, 
1ϊ6 Ῥγδθοῖρυθ 'π πιασιδίγαϊα αΠρ 1 881:.8 ΓΕΔΌΪ Ια. Ναπι 

᾿ς ΨΣ ἢοο Ιρϑ818 ΟΠ δ νἱγί αὐ 18 ΠΧ] πα, ΡΌ]ΟΠουτπια, εἰ Ρ6- 

ΟΠ] ]τῖδ Ομ ἶἷηο διῖϊα νἱβ δδὲ, οὖ πυπαθδηι ἀοδβίηδῖ, αΠσ8πὶ 
Βογὶ ροϊοδὲ Ρ]υνιοδ, δ᾽ δὲ 4081} 5111} ἔππ|ο8 θά άθτθ. [Ιἰαῳῦσδ 
νἱἷν Ὀοηυδ ΔὉ ἱπὶς]ο ΘΌΓΔΟΙ, αἰ ᾿βδοιποὶ νἱσὶ υἷα δια ἀϊο85, οἔ 
810] δοῖπιρεσ ὉΠ 4116 51.1}}18 ΘΟὨΒΙϑη84 6 811, ΠΟΧ οἸπηὶθα8 
χοῦ 8, υἱ ἔδι: 8 πὶ φποααα ἰδ] οπι τοαάδαῖ, δπὶιοῖω, πδο ὯΠ-- 
4ύδτα ἃ ὕομδ ἱπϑιἰ τ ἰοπ8 1ρδῖυ8 ἔοσαδυγ. Βοπαμπι επὶπε 
οΟβδαγα ΠΟη ροϊδδί, ὈΥΒΟΒΘΏϊΘ σηδίοτία. πα ]ῦδηι οἱϊαίυτ, αρὶξ 
Ῥεγρεῖπο. Βοπυϑ Ἰρίϊυν Υἱγ ἈΌῚ Ὀοπδπλ [ἈΤΏ]]Ἰδππὶ εεοοσὶξ, 
δ δὶ πάο εἰΐατ Θχί γα θα πὶ ΡΟ ὈΓΟΧίηια 4υδθη:1 δ ταγποΐογα ἡ 
Ῥογζεμβ (Ἰηἤπΐα οηΐπι θΟῺΣ γαϊῖο 680) οὐπιηΐα δὲ δὶ ΘΟ δ Υ 88-- 
δἰ γαϊα το, οἵ σοῦο νἱγίυ 15 δι α1ο προσ. Οὐΐρρο Ὀοηϊδ8 

δῖνο υἱτῖπ8, ἰρτιί αυϊάατα οοοἰεδιῖ 6δὲ, φυδαϊυταουπάπθ 
Ροϊαϑδὶ δ᾽ σϑῃάϊοδμδ, οἵ πὶ δὲ οουνογίθηϑ, ἵρπεπὶ δρροῇο, 
φαοηΐδτα ΠΟῚ Οαϑϑῆϊ, αἀηδχηαϊΐῃ τηδίοσίὶ διρρείξ, Ρτὶαϑηϊθασι 
πῃ 80 σουίοσιὶ ἰοίΐατῃ. Αἱ αποπίδπι ἰογγθηυ8 ποϑίοῦ ἰρηΐδ 14 

΄ φυίάοπι ἔδοϊ!,, βεὰ ἱπίογι τι σοσταπιρὶὶ οἱ ἀΡβατο σο8 ἴῃ 4085 
αρὶϊ, νισιπΐθαι σόοσᾶγο ᾿ἰροῖ οοο] σαπιὶ βρη οπι, ηπὶ ποι ἰλοάϊεξ, 
ΟΝ ΟΟὨΒΏΙΩΪ, δε Ὀσηΐσῃο οδογα ϑ0ὺ0 ἔογοὶ δὸ τεβοϊξ, 
Οὐυδπηαοασυίϊάοπι εἰ νἱγίτδ δῖ. οὐηπὶδ 810] ἀϑηχραϊ, οἵ 'ῃ δ ΄ 
παι γ 1 σΟΙ ΣΙ, πὶ σοπνοόγίοηα Ὡ181] ἰηἰοτὶπι ρα δι, 
861 τηϑ]ΐοσα δεΐρδὶβ, εἱ δρδοϊατίογα ρ]δηθ ἤδπὶ, Οὐυϊδαυΐο 
ἐρὶτασ ἔδυ δηλ δύδτη ποτὶ 66 ᾿ηδιϊϊαϊ!, ἀοοοῖ, διροπαάαξ, 
ἑάᾳῃο ροτροῖαο, δασιταδ ἢἀς δοὸ αἰ] σομιϊα, Ῥοπὶ νἱσὶ ποτμΐπο. 
ΠΟῚ δ8[18 αἰ σηη5 ἔπεσὶὶ. Μο]1υ5 δυΐοιι ἤθτο ποι ποῖ, αυδηι 
41 παίῃ σα! δαὶ μοί ]8 ἀἰνπδο ὈομΣίαιὶ δῦαθ ΟΘΟοπουΐσδηΣ 
ἀϊ 801} παῖ δα)πηχοσιῖ, 486 ααϊάθπι ἐσ μἴ8δοο ϑίουδοαϊ Ἰοοὶσ 
που ΟὐὔΘΟΏΣΟ Ρογοϊρίϊαγ. ὕδατα αποα αἰχὶ, ΠΏ] ππὶ ὕπο ρσα-- 
δοχμαίαετιπι ΣΟ ΡΌΡ. (ἢ ποι δηΐοδ δοῖρϑιιπὶ ποβεῦο αἰ ϊοο- 
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τῖῖ, ἄθπι ἀθ6 αὐὔπι οἰ το Θ ἴδηαι θ ̓: 6} σοπδάιη οϑὶ. 
Ουἱϊ επἰπιὶ ἀοχαΐ ΒΏ86 ΠΟ τεοῖθ ργϑοίπογιὶ, αποιποᾶο τϑ- 

ΡΌΒΙ ἴσασι χεξεῖ ἢ ΟΌΣΡΡΕ ἔδυ] οοὰ ρᾶγνα ηυδϑάδηι ρο]  ἶα 
εδὶ: εἴ απεπιβἀτηοαμσι ρδίγεπι ουρα ΤᾺ πη]Πΐ απ Αι  δοϊα τ 6580 
οοηγθηϊ! ̓  18 ραϊποῖρθῃ ἜΓρα 1108, 4] Πάεϊ οπγαθηῃ6 678 
δομι 1681 ϑπηῖ, Ῥγοϊηᾶς Ἀοπιδηΐ ρ]ε πο Ἐαπιδη 4119 πΠουιΐηθ 
ϑοηδίοσοδ 8108 αΐγεδ σοοϊϊαῦαηϊ. Ἠδοιθήυδ ἐς (ἰθοἰρΡ] ηα 
ΣοΥθι οἱ νἱίδο, ἴππι 1 51 ἢ ρ1|}18 ΠΟΙ 5, ἴὰπι 1 [Δπ|]-- 
1115 ΟἸΒΟΥν μἄδ., 4186 Ση88 7 ἔπ δι 11} εδὲ δὰ δοαπαηΐθηι 
Δα τα 8 ΓΟ 6 πὶ ΤΕΙΡῸΡ. 80 516 4πᾶ 810 ΠΟΙ] 6886 ροΐεδὶ 
ῬΟΪΙ4, πὶ ἰοίατα ἀΡδαπα ματι ϊθι8 μαυα οχίδιϊς, δεῖς αἴο- 
ἴσαι εἷϊ, 

Οβοίοσιτο ρμοϊἰοὶ Ιοεὶ ῬΟΤΙΩΏΪΣ 4 ϑίορδεο ἀοοῖὰ οορίοεο.- 
4τὸ Ῥγοροπυπίυν, ααϊρῃ8 ῥγδεσαρία δἰ ΘΟ δ᾽} 8 ὩΡΘΓΪ 18 
εβἀοιηηθ φ  ρεγτῖπια οομ πεηίῃν, ἀθ ΚΘΡΌΡ] ἶσα, Ἰορίθυϑ νἱὶ 
οἱ οοπδαοίθα! 1018, νἱ 15 Ροϊοπεθυ ἦπ οἰντδῖ6, Ἰπαρ᾽ϑίταία, οἱ 
αύυδίοθπι 6586 ορογίοδξ 1] αἱ ροτιῖ τηδρ δίχαϊῃμ, ἀ6 τηο- 
ΣΘΥΟμῖΒ,, ΤΟΡΊΟ, ἱγγαπηϊθ. Νοα δυΐομα ἀοπιεϑίϊοα 80] πὶ 
οἰ ὑδοῖδ, δϑοα δ τ τη Πα τα μ6]Π1 4} 6 ΘΟ. 8111 Δ Ὁ 60 οο]]δοῖα βιιηῖ. 

Ἠδοϊοθηι ἔοσο ΘΟμΊΡ] 6 χα 501 Βα 78 ΠΟΣῚ δα ταταδσίδαι αἰ νὶ] -- 
βίομει. Ὑοσαπι αυϊα ἰτῖρ! εχ Βομῶσα δῖ, αἰ ἱπῖδσ Ρ]σοβιθ 
δ᾽ επ πτη σον ϑηϊῖ, ΔΗ ΠΣ ΠΏ 811. ΟΟΥ̓ΡΟΙΪ8, οἵ ξογίυδο 9 
ἐχ Ηΐδ ὑυΐπιο, αΠποἀ ὙΘΙΏΙΙ ΡΟΓΡΟ[ΠΣΩαΠΟ 6δῖ, [06] Π0Υ868 
αἶσα Ρ]ατίμὶ, πἰροῖὶδ Ργδοδίδῃ  1881Π|0. ἀεβείπδε δυιϊ: χοὶ- 
415 ῥΡϑῃοϊογεθ. Νόπιρα Ἰοοὶ δ αοὶς ἀθ πιϑϊοὶθ., δδηϊδὶθ, 
τηοτῦο,, οἱ Ρυ] ον 16 ᾿ὨΒΟΙΈ 5πηὶ, 60 δα Ῥομδ σοὶ 18]8 
ΘΟΥΡΟΙῚ8 τεϊεγαπίυν, Ὧθ ἔογίσμδ εἰϊδηι οἵ Ἰηξοτίηἷο, α1ν]- 
ι.6,, Ῥαυροτίαϊο, 80 αὐ ϑάθιηι σϑηοσῖ ἰοο08 δ] χιιοῖ ροϑίγθιηο 
Ιοοδν!!, ἀοπϑο ἰδ άθι δα δεηθοϊα θη, πιογὶθπι, ἰποϊτ πὶ, 86- 

Ρυϊιασαῖι ,» οἷ οοπεοϊαἰίοποιι ροσνϑηΐεηθ ᾿ἰδτατα οἰαπαϊξ, 
μὐοα 8] Ὀοηὶ Υδομοι δ] Σἴοσ ἰδ δ οσο Ῥ]δοδῖ, νἹἀ οἰϊοθὶ 
ΑὉ 'ρ88. ΤΟΤΏΠι πδίατα, ἰπ Πομδϑίομ, Ἰπουπάπσῃ, οἱ ἡξῖ16: 
αἷς οἴἶδτι δρρασγθῦϊδ, οπιθοπὶ ὈΟΩΪ ΟἸΓΟΌΙΒΟΣΙΡΈ ΟΠ Επὶ οἷ 
δι τυὐΐποπι 1 Π8ε6 δίοῦδοι ποϑίσὶ, δαὶ 8τι Ῥοῖί8 νοϑϑίσὶ, 
σορϊοϑἰ581:118 Ἰοοἱβ ΘΟ ΡΥ Ἔμδα πὶ 6886, Θ᾽] ἀοπὶ Ποποϑία, 
εδίύθπι 4086 δηΐπιὶ ΒΟ δ διηῖ: 1] στὸ οἱ Ἰυσπηδα, ααΐ- 
Ὅυ5 σογρογοῖ 86 η8}5 ἔγυΣ 8δὸ ἀδιμ]οοηὶασ : ἈΠ]|14 ἀ6}}- 
406 ἐοσίαπα δυρροά!παί. , »9 



χχ οὀἘΡΙΒΤΌΙΑ ΝΟΝΟΌΡΑΤΟΒΙΑ 
᾿ς Βαοῖδ, ΟἸατ  δϑὶπιὶ νἱσὶ, φυδθηδπι τ 8 8Ό μοῦ δυϊοσε ὑσο- 
Ῥοπδηΐων, 600 οΥάϊηθ, 4υΔ 4:6 ΟΥ̓] χαίομ ; χα φυυτα 
δδῖ, αἱ, ᾳυοπιοῦο 1ρ888 ἰτδοίανοσιϊ, ῃϑςῖ9 ἀρογὶδπ). Νόοῖὰλ 
λξι τ 1ρ56 δα ῖϊογ δγυἀ!οηα δὰ ἔγοῖυ8 μος νοϊυμθη Ἔχαγανῖ, 

ἄθο τη] οἱ αἰ ἰοσὶ ΡΒ] ΟΒΟΡΒΟ ἱπηῖχυϑ, ποὸ πὶ ἰδαίαπι δά (10-- 
ἄμε βοοΐδα: δε εχ οχιπίρθυδ Οσϑεοῖδθ ἴοι 8 δΔΡΙΊΘΏ1881}18 80 
ΡΥΪΠΙΑΤΙα6 ποῖδθ δουρίουι θοϑ, ποῖα ΘΧ πιδ}16 δἰ Ῥγοσμῖ- 
οὐλἷ8 ΤΕ] οσα, σνοϊαϊἱ αυοα ἀἷοὶ δο]εὶ ἀθ βίεσοου 6 ζ6 1188, 
866 6Χ οριίἰτι]8 ορίΐταα φιθεαυθ ἀεϊερὶῖ, αἰ4 16 εχ δοοσνο δε πι- 
ΧΑΔΥΆΤΩ Ῥτειϊοβίογοβ ἀπυπίαχαϊ ἱπ ϑυυῦμι ἰμαβδαγατα ταὶ]. 
Ουΐρρε ριαν:ϑϑίτιδϑ οἱ 11] δἰχ ϑδίτηδο Οτδθοοσαπι δεπίεηΐδδ, 
ληπϊογάυτα οἱ Ηἰδιογιαϑ οἰ ορδηϊοχοϑ, οἱ Ἔχ ΠΊΡ]Α τ θυ ογα Ὁ 118, 

, αυϊοαυὰ 1086 ΠΙΣΩΙΡΌΤ ρ6 Γ᾽ οὐ ποσα δεἰδίθων οὔδεσγναγε εροηο 
Ῥοϊυϊῖ, εχ δη1018811π||189 80 σοί. 188511|18 ΠΡΥΌσαπι {Ππ᾿6βα τὶ 
ἀερτοπιρίυτῃ, ἴῃ οοπίαμι δὲ νὴρί δου 68, ἰδ παῦδηλι 1 
΄τοῦεπι ρταιϊοβὶ ϑϑίμα ΠΟ ΠΣ 8 ΘΟ ΠΟΧΌΪ : Ἔχ Ὁ }18 ἔγαρτδαη-- 
4ἰβ61 1115 Σ0819 δὸ Πουλθ8 αἰ νοσδὶδ, ἰοι !ἀθα βοσν 88, δὰϊ οΟ1Ὸ- 
188, ΟΥΪΠΘ ΣΔ]ΣῸ οομηροϑαϊῖ: εἰ Ἰηϑίδσ ἃρὶοι]αθ, οχ ναυῖο 

νἱΣ σόπαγα ἤοόταπι, ἀμπϊοαμ!α ἱποχαῖ ϑασοὶ ϑυανὶο 8 ἘΣ] ΔΏΓΣΙΘΗ8, 

5 ἀπῦπι Ορυϑ σ 6.6 Σ6]]1ἰὰπ|. οἷ ἸὨ818 7 6] σδη 1881] ἔανὶ 1 
τη} 1849 γα ϊ οϑἰἸ]α8 αδιϊποίαπι, ρΡῥἱαχίπια οἵ Ποσυὶ ἀϊϑδῖ πα 
δϊογαα ὑγδὶδ Ῥογυο] δ πηάΐϊᾳαθ οοηροϑϑὶῖ : οἰδοίπδιΣ 
Βιδηι οδϑἷλ Δροίμοοδαι ἀἴνθσδο σθηθσθ ΟΡ  ππὶ ΘΓΟπιδ μη], 
ἰποῖαν ἀἰνῖθ ῬΒΑυταδοοροΐδθ, δίηραα 818 οαρδ0}}8 αἰβοοχ.- 
ὩΘΏΔ, λρ] ον. Εἰ αἰ Ροπα8 ΟΘΟΟΠοΙπι5 ργαθϑίδεη γα 8ἃ.--. 

Ῥοχαπα ἔγυοίαϑ, οἱ αυἱ δείεἴδηι ἔδγσο ροδδιμπὶ, οἰ] ροηΐοσ ἴπ 
ϑδυυσι Ῥϑη τεσομα!ι:. 1ὰ διοθαθυβ σπομιδ8 οἰορδηίϊοσρα, 
4086 ἀΐρηδα νἱἀορδῃίασ οἱ αἰ 1881: π|6 Ποιατηΐ 8 Δ ροΓβ το 8 

᾿φρδοεηῖ, ἴα πὰποὸ ᾿ἰργαπι οομβουρϑιῖ: αυτοαυϊα αὐΐψαθ Ρὺ]- 
Τδγααι εταῖ, 8116, δἀπλϊταπάνπ, οΟ]]ερὶῖ, ν θ᾽ Ἰοσιρ]εἰ1881: 
ΤΩῸ8 Δ]Ἰαυιΐβ ΣΘγοαου Εσ ΨΑΣΙΒ 80 ΤΟΠΊΟ 88ἰταΐ8 σοηςῖθαϑ 
ομηΐα Ὡπάϊααα ἐρτορίδ, σασὰ,) ργεϊϊοβα, σομάαςθ1116, οο6- 
χαϊῖ εἴ πὰ ἀοχαῦπι σομνθμῖῖ. ϑίσαὶ Τπα]1οὶ Οσγραα, ΔΌΣ 
εἰξοάϊιηι ἀἰθοὶδεῖ9 τοβῖχο ροισῖϑ, 4αδθ σαι ῖ8 δατεὶϑ σΟΏϑΡΟΥ 886 
ϑυῃὲ πιϊπυἰἰδεἰηγὶϑ, ἰάᾳαε ΤΏΔΡΏΟ δἰ 10 τοδεσνδηῖ: 18 ποϑίθι 
Ὁ ποιβοργαρμυς βοπϊοπιϊαθ Ὁ]Δὴθ αυχθδβ, οἱ» οἱ {8 Ἰογιιᾶσ, 
ξοιμμλοϑδδ., Ῥ]ΌΓ1Πλ}8 εἱ ῬτΟΙΧ]8 δυϊοταπι Ορογρι8 ἀἰδρΘ 888, 
Ἰδβοχίϑ φεαϊαἱϊαῖο ἰῃ χαδρπμμλ ουχαυ μα οοπίαϊίὶ, - 

Ἀ 
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σα, ΟΕΒΝΕΕΙ. Χαι͵ 

δε δΒυ) θη. ΔρΟΡ ΜΙ ΠΟρΊΠΑΙ, Ρταθοσρία, » 60.31118, 
ἙὨτῖδο, δποσαας, γα] ᾳφυοπιοδοοσιπαμθ Δρρε]]οπῖασ, ἰδπίαχα 
᾿ΔΏΥΟ βΟΠῚ ΠῚ 9716 Ργδαβιδηξ, φυδηῖῃ ' Θχίοσηα σοτρογεὶσ 

σοσαμπὶ, οἱ βαθὺ στιγϑ08 ΘΠΣΏ186 Βοηΐδ ᾿ηζοσίοσα δὶ. {ον- 

Ῥογὰ δειητηδίδ δὲ οσιαΐα δυσο, πΐ ἢ }]0 δεῖ ρ819 ἡνοϊίοσα ἢππῖ, 
ἴωπὸ ἱπίον ΒΟ π68, τὶ ἸΠΪΟΣ οδϑέοσα ϑὶνθ δηϊπηδὶα ϑδἶνα 1: 
ΔΏΣδῖα ΟΟΥΡΟΤ (πδηὶ εἴ δααυ8 ἰϊοῦπαμα ΡΉ8]6 18 οἱ ἴγϑ- 
πἶδ. 1πϑἱρυδῖοσ, ποῖ Νϊ δαῖρ8ο στρ] 1ου) ζοχίαβαὶβ ἀπίθπι ἀ6-- 
ἰεσίοσα δίο δυδπηϊ, Ῥτϑθϑου πὶ ΒΟΙΠΣΏΏΠΙ, ΤΌΤΠΟΣΘ ΒΏρΕΣ- 
Βῖδο ᾿ηδαῖα. ΑἸλπια σοσο βαρ θηϊίαθ ργϑαδθοεριῖδ ἱπιθαῖα, ϑαρτα 
οσαπα ὑτυΐϊσπι δὲ τ οσ ]6 σθηι8 δα σοαἶοβ αἰϊο] αν. [Τίθηι 
ΟΣ ὉΠᾺ ΣΌΣΙΔ ΠΟΤῚ ῬΟΘ5811 ἢ181 ΟΟΥ̓ΡᾺΒ ἩΠΠΙ ΟΥ̓ΑΥΕ, οἷ, 
Πυδτησλι ὈΥΟργῖα 8]100}0}8 68, Ἠ181] Ἰαναὶ 81105: δαριεηὶΐ8 
νῖγὶ ἀοοίτίηα νοἸθηῖθϑ ΟΠ Π68 18.111 6Γ6, ΤΩ Θ] ΟΓ 5 τεδάσχο, 
8δο οΥἶρυ8 χ δεῆο Ῥχοάε886 ροίεϑῖ: ἱπ|ὸ 40 ] ΣῚΡ 8 
σοτατα ] αἰ, εἰ ᾿ΟΠΡΊΟΥΙ ἰοπΊροσα ϑαΓραίυν, Ποὺ οἶιοα- 
οἷον δειρεν ἢετὶ νἀ δίασ, Νοι δμΐπι 0}ῃ0 ἰειηροτο ναὶ υἴεπ- 
Εἰ ππὶ ΠΌΣΠΘΣΟ ΟἰΓΟΙ ΒΟΥ ΒΙΌΣ, (ογρογῖς δαυΐοια εἰ ἰογίπδθ 

δοηΐβ ρἷδπιθ οοπῖγαττι δοοἀϊ: ἐπιταϊΠ1Ρ ΘΠ, ΒΘ ΠῈ8- 
σαπὶ εἴ Δρϑατη πίον, οπὶ γ6] ἀἴῃ γα] ἃ ταῦ} 118 υδογρδηΐαι. 
Ῥοβίσομῃο μοὺ ᾿ηίεγαϑὲ (ἀϊσατα δηΐπι οἰϑὶ ἔοσὶθ ποῖ τη ρΏυ πὶ 
νι ἀδεὶ ρο8811) ἱπῖος ξοσίατιδο χειμήλια, εἴ θομᾶ ργδέςορία 11-- 
(6118 8. 11|0τ|8 τηδιααῖα, αὐοὰ 1114 ποῖ Ἰάοπεδ βυπῖ, αἴ ΟΣ Υἱὲ 
ὯΠΟ ΡΪυγα ἤδηῖ, μαθὸ ψθγῸ Ῥ6Ὶ ἸμἤΠηϊ8 Ἐχθ ]δτῖα ἰΓ8}8-. 
δουῖῦὶ Ἰἰσεῖ, τὶ ἐγ ρορταρηϊοδα θοπθῆοῖο. ΑΥϑίοϊο οβ τυ] α 
ΒΟΥ ρβϑεσαῖ δὰ βοίπαι ΑἸοχαηάγηπι Ναρηπι, ααΐθιι8 ΟἾ1 1168 
Πούϊο ραδββίμι χηοθῖοα Ῥθουπῖα σϑἀοιηρὶϊθ οὗ ξοθουμπαχη ΕΧ-- 
διηρίατιυπι οορίαπι ἔγαϊ ΡῈ τα ροϑϑαηϊ. ἘΠ εξοὸ γεβίνβε 80-- 
1ππι ἘΧοΟ δ ητ186 ΘΟῊ ΘΥΒΌΠι ἃ 116 πη [Δ παπι Πραδπὶ 510- 
Ὅασὶ γο] ποῖ ΠΠΟΌΡΔΥΙ, 86 60 ρὲῈῦ νοβ8 ἔγυδηΐυσ, αὐυοὶ- 
σαπαιο νοϊεπὶ, δἰυϊοϑί. Νοη ἔδπ]θπ 60 ν]]1ὰ8 τορυ δ ὑπ 
εοὶ ἀοηῦτ, 4υΐα Ρ]υγ 18 σου πιητϊοοιάν. 106 ΓΑ}} 168 ΘΏΣΠλ 
δεῖ αὐ8πὶ ΡΙ γῖπιοβ ῬΟΠΟΓΏΤΙ ΒΌΟΓΣΈΠΙ ΡΑτΠοΥρε8 Βετῖ νε]]ο, 

4υδ]εῖ νοδἱ5 οπιηΐπο νο] πίοι 1π6886 ΓΘ 1ρ58 πᾶ 168 8ρ- 
Ῥγοβραῖθ. ϑδεὰ μαδθὸ ἔοσίθ ὑτοϊχῖπβ ἀρ 8βοϊθπίοθθ ἀϊϑϑογυΐ : 

ψογῦπι αυδ ρυΐοϊιγα εἴ Ποποβία ϑυπὶ ἰον οἱ 4 δίοῦ, οἷ δ5ὶ 1 

Ῥτονενῖο, τερεῖ [1586 [ναῖ. Ῥοτνγοὸ δυΐογεβ, συοότπι σοΣθἃ 
Ραϑδὶπι ϑίοραθιδ γϑοϊϊϑί, ΠΏΠΙΘΤῸ δὰπὶ δΌρτα ἀυποοῃίοα εἴ 

.“ 

. 
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ΧΧΠ ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΝΌΝΟΌΡΑΤΟΒΙΑ ᾿ 

, 40.υἱ Δρρδγοὶ ἰῃ οδΐδ]ορο ἰοϊΐἱ ορεγὶ ργδεῆχο; αἱ εἱ αυἷϑ πυ- 
ταδγαὶ δοουγαίϊαβ, οἰγοίίοΣ ἰσϑοθηῖοδ πνϑηϊοὶ, ΟΣ σφυρὰ 5 δαμὶ- 
ἄἀεμλ φυδάγαρίμία δοΐυτα τρρεοῦῖο, αἱ ποάΐϊο ραᾶσιϊπι Ὄχοῦσὶ 
ΤΡ], Ῥατίϊπι. ἵπ ΙΒ] μ6οὶΒ αυϊθυδάδμι οχίδηϊ: τεϊαυὶ 
ὉΪΏΏ68 ὨΟὈ]8 ἰπϊοτίθσαηι. ϑεὰ δβοάθιῃ παπιθσο ἰαΐος ἀυοθης 

ἴοϑ οἵ 40. δαὶ ροιίι8 ἐγεοθηξοβ βογίρίοσεθ 1108 δἰἴϊδιω ϑοχω-- 
Ῥιεμθησο, αυἱ ἰδιηθῃ ρδιιοίογεβ δυηῖ, φυοτγτι οροῦὰ πΏ}}4 
οχιδηῖ, δομιθηιδα δυΐϊθπὶ ἱρβογΌπΣ ἃ Ὁ 8}118 ἐπ σου ΠΑ ΓΊΟ 85 
σεὐδοίδθ δυμὶ, αἱ ϑοογαιΐδ ἃ Ρ]αίομο εἰ Χοπορβοηίθ. Τὸοξ 

᾿ΔΟΡΪδ Δυίοχεβ 80 ἱπίογιϊα νἱπαϊοανὶς αἰ ἰ θη δϑίπιυδ ϑίοθαθα, 
4ιὶ ἔογίθ αι πιδρηα ΣΧ ραγὶθ π6 νυἱχίβϑ8θ αυϊήδθαι οορηοδοο-- 
σειν, ποτὰ οπλμΐδ ἸΡΒΟΣΏΤΩ δοσιρίδ αἀϊοίανε ἰεπλροῦϑ 1Ώ-- 
}ατίᾳ Ρογιἰϑϑοηϊ, 811:) Ὀ] αἰ 19, ᾿ποθ 1118) δὲ δ: γα} 5.8 ἸποΟΙ-- 

᾿χρρῦὶφ δρδυρι!, Ορᾶπιθ ἔδοίατα Ἰρι αν, αποὰ δεγναῖὶ ποῦ ῖϑ 
δἰῃῖ, οἴ πΟΩ δ'ηθ9 αϊνίηα ορίδον ργονϊἀϑαϊα ἃ 1118 Ῥ8ηο]6-- 
{πγὶ6 ὈΟῺ]8 ᾿ἰρνὶ8 78 πὶ 78πὶ ᾿ττϊηθηΐθ, εἰ οαδι ηπίδηο 
τληδαα, ἴηι θη) ἘΣ ΠΟΠΠΔρΥδίΙοπ6 αυδάδπι ἀΣν1ι18 ἀομῃσ, 
ΠΟᾺ ἰοἱὶ φυϊάεπι, 86 ηυοά οΡ᾿ἰϊπλσα 1 618 ογαῖ, εχίγδοιϊ. 
Θιδιμπλ οπΐπι Ῥοδὲ ἰρβίῃ8 δοίδίεσῃ Ἔχι πὶ Ὁ] συ ϑη 6 Ρὸὺπΐα 
ἸΠγῖ8 οομ 886 σξοσ, Ῥάγ ΑΓΒ ΟΊ Π]Ὰ ΡΟΡΌ]Απίϊρι8, οἵ ᾿π 8 
ζῃιι Βοιηδήογυση ἱπηροσῖο ]ἰϊεσῖδ αποαιιθ ἀθο]πδη ρα, 
Ογαίμ]θυγον Ἰριιοσ ΠΟΡ]18 φυοὰ 181} 88] θὰ δυϊοχοϑ Ορετα 
ϑιρθδεὶ βυροσβίηί, δὲ σψϑ]αἱϊ ἴῃ ὁοπολο αποάαπι ρεϊποὶραπι 
οἱ βαρ θη χη νλγοσ, αυἱ εχ αἰνοῦ818 ρα ΡῈ8 οὐ ἷδ Θοη-- 

γεπογπηῖ, Ρνυἀεη ἰϑθῖπηα σομϑ1}1 σοπξεσϑηϊ, δι 81 δἰ ΠΡῸΪὲ 
βεηϊθη τ ἰδπῆυδχι ἱῃ ΑΥΘΟΡΘΡΟ σταν 5816 ῬΓΟΠ ΠΟΙ Ηἴ68. 

ἰχ Δα) ριῖα γοῦ8 ἰρίἰασ, ΟἸ τι δϑίσὶ νἱτῖ, σΟΠΒΏ]Οτ 8 Βη}.9-- 
τιοῦϊ.. Ὀχϊμοῖμεβ, Ἰορβἰαῖοσεβ, ἀπιρεσγδίοσεβ, ῬΒΙ]ΟΒΟΡοδ, 
Ροεῖαό, ογδίογθδ, 41 θεὰ 11}18 808, οὖ ΒΌΡΙΆ, ΟΠΒΠΣΣ.. 
ΘΟΠΒΘΏ811 ΡΓῸ δ8ρ 6 Ὴ1851Π}18 ΕΣ ΟἸΏ 68 Οἰ ΒΠ10905 ΔΡΡτοῦ δι 
βυμΐ, νἱ 6] 1 οἱ ἃ ἰδ ροσα ϑαερίθηι Ογαθοῖδα βαρ ηίπι, ᾳαοά 
ΔΏΏΟΒ ΟἸΣΟΪΟΣ δαριϊηρεπίοβ εἰ φυδατγαριπία ΟΠ γΊβι1 παι ϊν1ῖα-- 
ἴετι ργδδοθϑδίϊ, Ὡ84}6 δὰ Ῥγοθὶ ἱπιρεσδίοσί δαθδοῦ τ, αὶ 
ἀυοοηῖῖς εἰ δεριυδριμὶα πόνϑαι ἈΠ η18 8 ΟΠ σ δεῖ πδἰϊν αία 6 Χ-- 
80118 ᾿ἸρΟΥαν , Αα ο)8 δηΐπὶ δοίαίοπι ὑδαυθ υἱχὶὶ Ροσ-- 
ῬὨγγιαϑ, οὐ)ὰ8 νογρα δ] φυαοίίεβ ἃ ϑίοδαθο οἰϊδηίυσ: 4881-- 
᾿αὐθπι οἱ 76. 0] 108}, 4υὶ Ῥογρηγιῖο ροδβίθσίοσ ἔμ. Βοἰῖαυὶϊ 
ΨΕΓῸ ΟΠΔΠ65, τὲ Δ} ]οσ, δϑίαὶθ δυρογίοσοδ ἑποσαηὶ. 1 οτυπι 
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δυίοπι, ᾿4ΐ δηΐο δβθουϊαπι δερίοπι δ᾽ ματα οἰασυογαηϊ, 
υἱ Ποπιονΐ, Βεεϊοάϊ, Οτρβοΐ, φαοπίασα ρογρϑῃοὶ δαπι, 8 Ππ 08» 
φΌΣΡυδ δυρεχδηὶ δ] οσαχη δοίδίθαι, πο δ ἀ161 τι}}}6 δῃῆπο-- 
ΤΌΣΩ ὩΏΠΊΘΓΟ, Δ] ΟΣ τη}]ῖο Ἰοηρίοτῖθ ἴοι ροτῦδ εἰ Ρ] τί ατλ 
δΑΘΟΏΪΟΡ τ δαρίθηίοδ πῃ μοο Πἰρσο οομνθηΐδβ ργαθά σασθαι. 
)ὸ ἰἱρεο 70. ϑίοραϑθο, 4ὰο ἰδιρογθ υἹΧοσιῖ, σΟΓῚ Ὠ1Π1] ᾿ην 6- 
πο, τἰδὶ αυοὰ ΟΣ 7841: αἸοἰϊα ραϊοὶ δτ ροβὶ [προγϑίοσίδ 
Ῥγοδὲὶ ἰϑαιρὺϑ βογιδδ6, εἰ ΟΠ γι δδπυπι ἔμι1886 ρΧ 'ρ80 ΠΟΙαπΘ 
ΤΟΙ] ἶρο, πεο΄ εαἷπι δἰ μπισοσππι 81] Ἐπὶ ΖΟοΔ ΠΏ 8 ἩΡΙ]Ω6 ΓΘ- 
Ῥοχῖδϑ; αὐδηαύδηι 8114] ΝΊ οἰδίτα Ρῥτὸ Ζοδῆμο ἰεσααῦῖ. ΟΠ 
ἀρίτυς ΟΧ οριϊνῖ8 ἀηίαχαῖ δ ΙΟΥΌΙ οἱ οἰ ΑΥ δ᾽ ΠΟΤ ΠΙ Βο- 
ΣΩΪΏ τη δου ρυ}8 80 δεη θη πὶο ᾿ἰῦ6 Γ᾽ οοπῆαϊῃϑ δἰῖ, ποῦ 80- 
Ἰωχα δα ᾿ηδςαϊομοιι υἱϊδ 6, 80 Π]οΣΌσΩ αἰ8ο ρ]παπι οοπζογεῖ, 
δε( οἰΐαηι δα α18δοσθαὶ οορίδη πἰ}}}8 οὐ, δἶνο ἐοδιϊπιοιίδ 
εἰ δυϊογ αῖοβ ποιιϊπαίϊπι δ] ]Θρᾶσο Πα οτίξ, θῖνα δυρυτηθηῖα 
ϑο] τα δου ομ δα ἀϊοοπάδονοθ ογαιϊοηὶ ᾿π 46 ΘΟΕ ΓΘΓΘ. 
Νοι εοὲ δυΐθηι οοὨίθαιῃ θη 8 βαρι θα πυπιδηδ; ΠΌΔΙ] 

δηΐπι δἷπο ἄοῃο δάοὶ ᾿π0}}18 δι δὰ εδ ἀϊηθη δοίθΓΏδ0 
νἱῖδθ, ὨθηΠ6 ροδδὶϊ δὰ} ἱρθηο δαΐδνο ΡΟΣ. 8 οοοἶο ροϊίτὶ 
(ῖ δ΄αυ!ϊ Ῥ Π]οθορΒοσιτα Ἔχ δι ἐμπα σαὶ) Ὠ11|16ϑ τα ἰδ 61, 
ἦπ20 τοοεδϑδχὶδ δεῖ, δα Τε8 ΠΌχΙΒΏ88 εἰ ποροίϊα ον} 8 οοηῖθηλ- 
Ῥὶαπάυμ εἰ αὐτοϊηἰοιταπάττη. Ουοὰ δἰ εἰΐαιπι οὐτα Ρἱείδὶθ 
ἀϊνίῃμδ ᾿πηξαίων, δὶ οριϊππμπι εἰ ρυ]ΟΒοστίπλαπι ἴδ ρογα-- ᾿ 
σα δηΐτ ἢοῖ. ΝΌΏ δηΐπὶ ἰπἴεσ 86 ρυρηδηΐ, αἱ ἐπι ροσγὶιὶ αυϊ- 
ἄδτᾳ διαϊαμτΐ, οἰν}}16, ΟΘοΟοΒοχοδ, Π1ΟΓΆ]} 15, πα γ ἷ8, 10-- 
Εἰοα, οἱ ἀϊνῖπα δαρ:θηῖ8. δε Βαπιδηα αυοαυο Ποῖ ἀοπαπι 
οδῖ, πὶ ἴῃ ϑδίοιμοῃο ραιοϊ : ουἱ θυ δαρ᾽ θηιίατι ἰαγρίὶτιι5 οϑῖ, 
404 ρορυϊυσα δυυπι τερεσζοῖ, 1ἃ 6ϑὲ ρο]λσδιι: ἀ6 δι πα] αι ΄ 
εἰ δἰϊγρίυτι πδίω γῖϑ ἀἰδδοσογϑῖ, 1ἃ οϑὲ πδίασδ θα : Εἰ πἰ σα Π| χ 
φομίτονθχϑίδδ δοϊνοσοῖ, αυοα δ1η6 αἰα]Θοἴϊοα, 14 εδὲ νοσὶ 78] 8]-- 
4110 ὁομεῦχα, βοσὶ ὩῸῺ ροίοδι, Εἰ σοὶ οχηπΐαπι δπΐτηΐϑ 
Βυαδηηοα δορὶ θη 80 δεϊϊμδ ἱπηδίδ δἰηϊ, 1π πος ἔδιθε Υἱν-- 
ἔω5 οἱ 1Δ}8 ΘοΟΣΏΠι οδὶ ροδίϊδ, 81 δχοοϊδιηΐωσ 118, Ὡἱ ργδθ οδθ-- 

ἰοχῖδ Ρἰυσίπιαπι ΘΧΟΘ]Ἰδηῖ, 4ποα ἱη ϑα]οσηομθ οοπϊρὶῖ, ποπ 
ςὨΪὰ φυϊάθμι δυὶ ἐχοσοι ῖο, υἱ ἰῃ 4111 βϑρίοπι ρας, δε τορα 
ὨΕΓΘ ἀϊνίπο. Ουδιιοῦγοῶι εἰ σερίηα ὅ8Ρθοὸ δὰ ἱρϑιιτ νϑηϊΐ, 
δΒδρὶμῖ6 ἰδιδηι δοηϊυΐα, Ππυπιδηδ6 Ροϊυϑ δι ΟΣνλη 86, 
μἰροὶο π0} 16. δἰ μηϊοα. Οὐδπιν δ ΘηΐπΠ| ΟΠ 8 δαρίθη ἃ Τ20Σ- 
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1805 ἃ 60 σογαπιππϊ εἴας, αἰ ἰϑέαπι ἰαπιδη Ἠυτηδηαπι νΟσ -- 
8, ΔἸ ΟΣ τα ἀἰνῖηδπι, ηἰτα ΓΏτη ἃ Γεθ 5 οἰ το, 4 1188 γ ΘΓ ΒΆΠ ΠΣ, 
ἢ ΠΕΙΙΡΟ αἰ ν] 88 οἴ δοίοσμδϑ, 116 σ στο Βυτηδηδϑ εἴ οαα-- 
οα8. Αὐυΐ οετγία ργορίος αἰ ηϊαῖοπι δὲ ργαεδίδηι τὰ, αυοά 
ΘΟΣΏΤΏΏΠΘ ΠΟΣΊΘΠ ογαῖ, 81 ϑροοῖεβϑ δ οσθιι 48] οομἔδσὶ ἸΣΔ,- 
ἤμπο, ΔἸ Ὁ σα ΒΥοργίασα αἰϊι υλϊασ. ειιομβίγαϊαπι 68 
ἰξιιατ ποὺς Δαν Οὐδ σὶ ἰογσ οϑί στ Ρἢ]Οϑορΐδπι οοα]66.1: απο 
81 ῃἶο Ἰούι8 εἰ ἴεπαραϑ δαἰτα! τοχϑηΐ, ΘΟ ν οἰϊδτι οδϑίθπα σε, 
αυοά πσῃ ῬΑ οἱ οοπξεσσεῖ. Οὐἃὰ οὔδεοσο ἴδηι (}1γ18{1--᾿ 
86 ζάο Υἱΐα οἱ δοιϊσηϊθα8, ποι ἀ6 βάε᾽ Ἰοφυοτν ἀἸοὶ ροϊεϑῖ, 
αυπι 1114. ἴπ Ῥ]αἰοηῖςοῖβ αἰ] ὁ ρῖβ β86ρὸ σερϑί 8, Δἰεζίμβ 6886 
ἐπ)γωγέαῆι μὅἐξ χιέαγε ἐπ ίετγα, Δἤἴδογιετι 6586 φιΐ ΡΘοσαΐοΥΊγ8 
Ῥοφη δ ̓Υορ ἐμέ, Νοπ βαοϊοπάμπι αἰέεγὶ, φωρα ἐἰδὲ Ποτὲ 
ποῖἱ6. Ἐπ αἰῖα Βυ)αδπαοαϊ, ἀπ86 οεὰ ξαπάαπιεπίαται βυπὶ 
ἐπογαίπ δὲ ὀρογτι ΟΠ σι δια πογαπι, νδο 9 ορἕπηθ ἴπ σῸ- 
Ρυῦ. Σ᾿ δ τ σπδθ. ϑοογαῖθθ, Ῥυιπάρογαϑ, δὲ 8}}1} 58111}}68 618 
Ρυτα ΡΒΙ]ΟΒορ ἢ], 8 υνἱνεγοηὶ μοάϊ6, εἴϊατη ἱπίο 11105 αυϊ 86 
Ομ γἰϑῦδηοβ ριοβίεηϊυν, 4195 608 ΦΧ νὙἱνοηαὶ αἰδοῖ ρ! πα ΠΟΙ 
ϑϑηῃοῖος ἀϊοογεὶξ διφαϊάεμι ομπηθ διά ϊαμι δα δηΐπιὶ ἰγδη- 
41} τα ἴοτην ΘΟΙΡΟΙ5 γα ρΆ  ἰδίομι, Ἰπηοσθηίίδπι ψἰϊδο, (6.- 

τίαιια χηθάϊαίομοπι δὸ ᾿ἰδπθϑ ὑπΐὰθ οἱ ᾿σοηνοχίογαηϊξ, 
(οτὶθ Ρμ}]οδορ μα οπηπὶβ δαὶ 1π οοη ΘΙ ρ] αἰ ο6 ἡδίαΓδθ 8118 
εβ8ῖ, τῃοῖῃ8 ΘΟΥΡΟΣΏ τ ΟΟΘ] Θδἔϊαπι δ᾽ 18] οἵ ᾿ΘΓΓΘΠΟΓΌΤΙΗ 601-- 
δἰἀογαῖ, οἵ δ]ὰ ᾳυδϑίβηι, 4086 νεῖ 1ρ519 σοτροτίβαβ νοὶ 1ρ80- 
τατ ταοῖθυ5 ἀθηοχα δαπὶ, εἰ ἰδπάεπι ἱπ ῥΥτηο τποΐοσο, ἰἃ 

ἐϑ8ὲ υπϊοῦ, οππϊροιϊθηῖδ Πθο, ημϊεβοὶξ : αποχποᾶο ἱριτοΥ 38-- 
οΥἿ8 1ἰἰουὶ8 οοῃίγασα ἤμουν, αυδ6 ογοδίογοιι δοιθυ μὰ ΟΣ 
τορι 8 οὐδ δῖ 8, 1 ν 181 Ποῖ Ὠοὶ χηδ)εβιδίετα δχ σοῦ ι18 81 ν]- 
ϑτι οΒ ἀθπ}} 08 δοβϑιϊηθγα ᾿αροῖ, Ῥδυ]αῖίηι ἃ 86 810} ΟΡΑ-- 
οἷ5 δ τλογᾶμπλ εἰ ΡΌΓΣΔΙΣ ΤὨδηΐθ, 80 6] απο 18 ΘΟΣΡΟΥ Ια 
8. δι πιρ] σοπι ἀϊνιηδηι Θϑϑθηϊ δι, 8 ἰεῦγα δα οοσ]πι οἱ αἶν}- 
ἰϊαὶ]8 ὑϑᾶπχθ ᾿πγοπῦπι, ῬΓΟρΡΘαὰΘ Ποῦυσι σΟΥΠΘΠ πὶ ΟΘ1 

χὶ Ὁ6Γ ργϑάυϑ 4ιῃοβάύδηι δηϊπιῖ8 δ ὕνοοι18 ὁ ΑἸΐογα ῬἩ:]Οδορ]ιἰαθ 
Ῥᾶτ5 ἀἰοοπαϊ χηοι ποάυπι, σοσῦπι ἃ ζ4]80 αΑἰϑοοσπθηάϊ, οἱ π6- 
οΟβϑαυ πὶ ἃ ὈΓΟΒΡΔ}»} ταϊϊοπθαι ἀοςοὶ: ΟὉ}8 δοι 1186 ἷπ 

οὶ 4υδοϑί 6 ὈΓΟΡοδιΐα. ΘΟ 18 εδί 501} 8011 ΟΟ11- 
Ἱπ Ο"49, 864 οἰΐδτι Ὡδοδϑϑία8. Ῥγοροπαμπίανς δα ῖθπὶ 88 600 
αὐδοδβιϊο 68 ἰῇ θΔογᾺ δογΙΡἴΏΓα, οἱ 'π ἀὈδίππι νοσβη Υ. 



᾿ σα. ΟΕΘΝΕᾺΆΙ. ' χΧΧν 

᾿ Οὐυοποῦο ἰρίαν μαἷο 80οὐ δ 6 ΟΠῚ 5801185 ΠΟ σοπνδηϊαῖ, 
οὔπι Αροϑβϑῖοϊαβ ἀϊδεηᾶϊ ζασυ!αἴοπι, εἰ αὐ σουβαῦοβ τδάατρι-. 
ΘΠ ἴοποσθ πὸ8 υροαὶ Τογιΐα Ῥᾶγ8 ταοσαπι, ἴδῃ} 1.6 80 
ΤΕΙΡΌΡ. α180)} 11 πατὴν ρυδθβουθῖῖϊ, σἱεἰα σανοπάα, πἰνίαῖοϑ πη0- 
ἀϊ5 οππὶθ 18 ΔΙ Ρ] χα Π 488 οοσητηοπδίβοιϊ, ϑεὲἃ ποη Ἰτηπιο-- 
ΤΑΌΟΥ Πΐο ῬΥΟΙχίαϑ: ποῖ ΘΙ ἀυδ1ο, απΐπ γοὸ8 1ρ8ῖ ὑτῸὸ 
ψεβεῖγα ὑγαδοπα 881 116} σα :18, νειϊεγεπι Π|ςοὲ οἰ πα σΟΓΌτα, 

᾿ ἀπ γαρα Πατηδη8 βαρ᾿επίαπι ΟΣ 5 ΒΔ 6 ΡΓΟ 6881 001 ποι ἰδπ-- 
ἄχ ποη δἀνοχβασί, 86 δαπὶ ροϊ.8 ἤζαψΑ76 : ΠΟῚ φυϊάοπι δα θ6ᾶ- 
εἰἰπα πη δα), 866 δα 1} ιϑτδ ]ομδση, οἷαυ!οσοιπ 6 εἦι8 ἐγ] - 
ἤὔοποπι, δὲ σοηῖγα ἱπΡ]ο08 ΟΑΥ}]]αΐογοδ ἀπ βίομ θα ἱπ 615-- 
Ῥυϊαπο 5ἰΐατη. ΟἾΔ Π68 ἸΡΊΓΣ ραγΐεβ, αὉ}]} Ῥ Π]ΟΘΟρ ]α 

τοῖα ρΡεΣβοιαν, δ ] ἈΡΟΣΤΊΣ86 ΟΡὈχαΒοαΘ διπῖ, Ῥγδββεγίπι 
δὶ ἀοοίτῖηα (}νἸσδηα ΠΟ] ΟΡ μοσιοπι εἷ8 ἱπιρομδῖ, δἴα!θ οΠ1- 
Ὠἷα ἰδῖϑ., σοη ΘΙ] ΣΟ οΙσι ΠΠΌΔΥΩ πδίηχαθ, ὁϊοαποηίίαπι εἴ 
Ἰπαϊοΐατι ογαιϊομΐδ, ἀδη1489 τοΐδπι 46 ΣΟΥ θι15 15} ἸΌΠ τα, 
ἦτ Βομόσεῖα οἱ ρ᾽οσυῖδπ Ὠεῖ, δο ὉΠ αἴθ] ῬΥοχΙ πιΐ σον 6 Γ- 
ἰαὶ : αυοᾷ ἰ᾿ἱοδὲ οἰΐαπι οἱ πὶ σοσαπι ΠΏ ραποὶ ἀοοοδηῖ, 00-- 
ϑΟΏχα ἴδτηδὴ ἰὰ ἐδοϊπηϊ, πθο δᾶθο ο]ατο, ὀοπϑίδπϊοῦ, 8δο ζ6- 
υθρηΐοσ, τἴ 58 γα 6 16 γ86. ῬΡΟΙΤῸ, δὶ 4 ἐχ σοιεσὶΡη5 ρ}}}-- 

Ἰοβορ λα διπὶ ἀρ δὶ (ροσσα [46 Θηἷπὶ δοοῖδθ ἔπογαμ) Ιἄδοτο 
δἰαίϊτι ῬΕ]ΟΒΟΡ ΙΔ τΩ ἔρϑδτη 8] 1 ΟἸ ΘΙ 15 οἱ 1 ἰοΐασιι ἀδηηη8-- 
θῖπλι8 ξ Ἠδυδαυδαιδπι. Ἐξ αθγη 6 πἶπΔ ΤΑ. πΘ σΌτα 8118 Ρ] υτ]-- 

ΤῊ ΠΑ ΧΙΣηΔατ6 ὈΟΠ8, ἴππὶ Βϑοτ δα ποίδ8 ΠΟαπ6 [Σ6Υ88 68-- 
ΧΙ ΠΘΤΟΥΠ5, ΠΡ Ὸ5 ΤΆ .δ ΡΔΓΒ ὨΟΠΉΪΠΌΠΙ (81 χηοῦο 1111 Πο-- 
ΤῊΪ168 ΟἸοΟ Πα 80.) Δ ΟΣ, οἷ π]8]6 ἱπιογρχοίαϊυσ. Ἐ6]1- 
ατὰ ἸριξαΣ ομηἶα΄ 4186 ἰοσσόπδῖι οἱ ΠΌΤ Δ δ [6] οἰ δ ῖο πα 
βρεοϊδηϊ, οὔἦαβ πσπ τποάϊοα οὔχα τπαρίβιγαϊαΐ ε886 ἀεροῖ, οχ 
βίοοτα δἰ πη] οοτσπι ῬΒΙ]ΟΒΟΡΉΪ ἀΡΌΠ 16 δα πΊΠίαΣ : μεαι-: 
τἀ ϊηἶδ αὐΐθη δϑίθσηδθο οϑι188, ἃ εϑὲ 3.168, 486 σοῃβίδηϊος 
οτεῦϊε αυοᾶ 7ε8ι.5 ΟἸγ]δῖ9 8118 δὲ νἱνὶ Ποχηο ζδοὶιβ δ'ηδ 
οὐαὶ ἰαρὸ δὰ ρεσοαῖα βαοϊϊαπι ἰο]] 6 π6])8 τηοχίθπι οὔ] οσιϊ, 
ΤΣ ΟΒΌττεχοσιῖ, ἱπ6 016 σ06]08 δα ρεἰχ18 ἀοχίογατα σεϊοσιῖ, ηὰο 
ὯΟ8 ΠΟΠ]116 ὈΣΙΠλτπὶ ΘΗ} 18, 80 ἀσυπιὶ αἰ8 πὶ σΟΥΡΟΥΘ᾽ τιἷπ 
δτιαῖυν! δίτη 8, ἸτασΠ ΟΥ ἸΆ] 6 8616 ἀρὰ οὰπ ν]οϊαχὶ: Πᾶθο 1η- 
΄υδηι Π.68 6Χ 880 γ 8 1Π|6Ὶ18 ἰδηἰ 1, οἱ αν] ηἰ 18 μῸΡ σγαιίδπι χὶὶ 
οἵ τ δου σογΐατη εἰ δοααϊγὶ ροίεϑῖ. Αἰαὺϊ αθο βρί γι (.8]15 
ΞΒΡΙ Πα 8016 ΠΟΡ18 δα ἰἰϑίδοοσγαι, Π|δὶ σαγπΊθη Πα θοσθιη8, 

- ----- -.- ...-..... . 
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Χχνὶ ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΝΟΝΟΌΠΡΑΊΤΟΒΙΑ ΑΕ ΟΕΘΝΕΕΙ. 

χα 18 χορὰ8 οχιοσηΐβ Πα σουθπλι, ἰοὺ ογεδίυσαϑ νϑσϑδ- 
ΣαπΓ, ἀδμί4αθ οὕπὶ Βοιαΐῖθυ8 ραγίϊτα ᾿προτὶ (9 εἰ ϑἱο 5, 
ῬδΓΙΠι ΠΑΙΌΓα “1118, ΟΟΠΙ ΠΟΤ ΟΣ πα μαροσοι8. δε πο ]οῃ- 
δὶϊι8 Ἔχ Σ΄ Ὁ1688, υἱ αἰππΐ, ἀραδη), δορί δίοϊαθ βποη δίς. 1Π}- 
Ῥοηδση. 

Ἀεαυΐγοραῖ χαϊάεηι Ηἷο Ἰοσὰϑ ἴχπι γεϑίγαβ, ἴαπι ον ἐϊαεϊα 
Βογπθηδὶ8 οΟ] ρο γί μιδ8 ἰδ 168 ρτϑϑαϊοασὶ, σε]! ίομϑ δἰ ποοσί-- 
ἰαΐεπι σϑηδίδηι, σα ἀθη ἰδϑίπλατι σοὶ ΡΒ] ἰοα6 τηοἀεχαίίομοπι, 
ἴῃ ὈΟΠΔ8 ᾿Ἰἰεγα8 ΘΑΣΊΠΩΘΏΘ δ[1:010809 ὈΘΠΟΥΟΙ μαι, δπιοῸ- 
ΚΧΟΠΙ, 860 ΠΡ ΟΣΔΙ δίθῃι, θη Σογ Εἰ ἀΐμοπι, δἰϊατ, 811}}}}- 
ταίποια, οἱ ξοχ αι οπι τορίοι!β, ἀδηΐαιθ πιυ]α. μυϊ δπιοαὶ 
ἀἰριυιῖδ Ἰαπάϊ θη οοἰορχαχὶ: δε οὰπὶ ἀοῖε8 υἰγιμ Ἔθ4 09 ΟΣ 68 
οἱ νεϑέζαϑ δὲ σϑὶρΡ. ἰοϊίπδ ογδιίομιθ πιϑα 815, τὲ πιθσεηΐωσ, 
φουΡ]ΘοἿ ποι ροβαῖσα, εἰ δὶ γεὶ ρασίθσῃ δ᾽αθδυι ΘΠ ΠΙΘΥΑΣΘ 
ψεοϊΐτ,. προσ. πὶ οομδοσ θαυ ἔξοσγϑῖ, πο ερίϑιο]α, ὑρδυςα 

Ἴψϑῖο ἀΐοθτο 46 χβασηϊβοοηιία νεδίσα ἱπαϊρηυπι οϑϑεῖ, διδιαὶ 
ἴῃ ργϑοδεπίϊα ἴδοασο, οἱ ᾿δίδη ρχονίποίδπλ 1} 8 ἀοοίοσίρυ 
οἱ εἰοφιδπιϊοσὶ 16 ἱμσοιλὶδ σοὶ! παθγο. Οὐυοᾷ ϑαρθχερῖ,. δυ- 
ταδηϊ αἴθχα γοϑίσασα ογὰ οἷ Οὔβθογο, 81] 18ϑὲ πλὶ νἱσὶ δὸ ἀο- 
χαϊηὶ Βεπὶρηϊ δαῖτα, οἱ Βοο αυδίοδαπαιθ ταοπυπιοπίαμ, μἷ- 
ξύυς, 80 ἰεδιϊχηοηίυτη δτδ τυ ἰηὶθ οἵ Σϑυ σης 86 ΘΓ 8 ΥῸ8 

χαθαθ δεηαὶ δουΐαυθ. οΘοηϑυ]αιΐδ6, σοἀδιπαμ!ο δμΐπιο, ᾳυο γο- 

018 ἃ τὴ οὔεσιυσ, διαῖο υἱά δ]ὲ εἰ ὁδηάϊάο, δοοὶρὶαἰΐ8, 46-- 
πί4υθ ἱπῖον οἰἰθηῖθϑ νϑίσοϑ Ῥογροῖμο τὴϑ Ἐχοε]θηῖῖδο νο- 
δῖσβο οοϊηπιθηἀάίατι παροδιϊ8. Ὑαϊοῖθ, οἱ υἱνλο 6] 1008 ΤῈΣ 
Ποπληυσα πορίσαι ζεϑαμι ΟΠ γδία τ, 4 γορἱ6 ΟΠ χδιϊαπαα 
κα] ροηΐθ αἰδοΐαμπι βϑροΣ δυροαῖ, δὲ ΓΘ ρΡΌΡ. νϑδίγϑηι ΟΣ 
οἰ ἶθυϑ Ὀοηὶδ εἰ ἀοοιΐδ νἱν16 ᾿ποο] απλθῖ ἀἰ{1881π|6 σομϑοχυοῖ, 
 ΤΙρυνὶ χὰ, ἀϊο δυλ ΜΌΧΙΠ, 

Ὁ 



ΑΏ ΟΑΝΌΙΠΌΜ ΓΕΟΤΟΒΕΜ χίλι 

ΟΟΝΒΑΌΙ ΟΕΘΝΕΒΙ 
ΤΝ τς 

ὉΒΑΕΙ͂ ΟΟΙΤΕΟΤΆΝΕΑ, ἘἙΟΒΌΜΟΥΡ ΟΟΝΨΡΕΒΒΙΟΝΕΜ 

ΡΒΑΕΒΕΑΤΊΟ. 

Ὁ δοΐο φιοπδτα ἔαϊο ἱπ βδῃο ϑοδδοὶ Οοταπιποΐηπι 1,0 - 
οοηνογϑίοησπι, ορίϊταθ [,δοῖοῦ, 16 ἀδάεογὶπι, ὑπῖοο 

ΘΣΘΙΏΡΙΑΓΙ) Πἰδγογυμι ΟΣ ἢ τ ΣῺ φυὶ μαοϊεμο ὑπαμδπι 
διπὶ 84 ΌΔΠ,, Ἰοηβο ΘΟΥΓΡ ἰϑδίτο ν. οἶγο 1 δοοϊάϊι 
ΕΥΡΟΡΤΑΡΒοσΥΌμΙ, δἷνο διομοιυγρὶ υἱιίο, δἷνϑ, υοά 
ογοάϊ ἀοσῖπι, πἰγοσαιααθ. ϑαπῖ εμΐμι δ] αυοὶ ἸἰΡγασὶ:, 
Ἱαρίυ8 ἔδοογο Ὡοϊυθηξ αἰ ἀΧΘι ] δ ῖα. οάδαὶ οογτεοῖδ, 
Ῥσαενίἀδηάα ἀοοῖθ Ποσαϊμθῦδ ὀσῖρααξ, ποῆῦθ οὉ- 
ι γα ΐο9 μαροδαὶ οδϑσεϊορεδ, 4108 ῬΣδοἢοϊδηϊ δυϊς 
Ἐ Ὧ6Ο ΘΧΘΉρ]ατία αἀἴνεγϑα (]1οοἱ θα χιούΐοαθ ρϑοπηΐδο 
1 ΔΟ΄ΌΪΓΙ ροβϑθηῦ) οοηξοσγτὶ ϑαϊδρτηϊῖ, δο ππἀϑοσμαῦδ 
1 6886 ἰΟΓἹ ΟὐΟΥ̓́ΘΏΙ ΡΟΥΒΌΔδ᾽, ποὺ Ὡμῦμ δἰπάσηξ, Ὡξ 
ἘΠΠΟο ἀϊεβοαπὶ, δὸ δἱδὲ ἰδῃΐϊαση υἱναμὲ, ποι ϑιπαϊ- 
; σα! 8118 ΠΣ στασασα : αυΐρυ8 Θ5Ὸ Ῥσορίοσ ἱμδοὶξἰαπὶ 
τἰδπ 860 ποοδηΐθα (81 Γ68 δίδσεϊ ῬΘ}68 16) Π90 ΠΌ ΘΙ 
τῷ ᾿ρσαπι ροϑίμδο οδἀοσοηξ, σγανϑ ροδῦδο οὐΐοῖο 1π|- 
1. ϑ6ἃ μι} ᾿ρϑοσαπι δοοοχ δ ἀναυ δΘα 6 8180 
Ὁ] 1ο ρΡὸϑῖ ροϑῆϑιι Ἰαυπῖὶ, ἄυχα ΠΣ σὶ ποιὰ 118 αἰϑί γα Β.- 
ιὰ ᾿ρδὶ ϑρογδθδῃηῖ; αιιο χηδ 18 τηδρίϑαπι6 ξαϊ ΓΏΣΩ δρόσο, 
αὶ 6 ἴδπ 0116 86 ἰθῖπογ ΠΟΣῚ οοθιδηΣ 8 δι 6]10819, 
ἰχν}8 ΘὨΪπι ὈΟΠὶ δΐογθδ, δὶ θοη αυ8 ἀεοοῖ Πάο δὸ 
αἰ ζαοχπὶ οχουδὶ, ρσγαίϊαπι οἱ υἱΠἴδῖοιι σομυΐπᾶπι 
τῃηΐ. 808 Ἰρίϊαν πιαχῖπηα ἀδραδίιν 1}}18, 4] 6Χ 1η8]}}8 
ΧῸΡ115 Χο ] ΣΡ. δ᾽ θοηᾶ οἱ ᾿αἰσρτα δι α]οδὶδ οΘομιπλι-. 
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ΧΧΥΠΙΙ ῬΒΑΡΒΕΑΤΙΟ - 

ὨΐοδτΘ δίῃ ἀδηῖ: αἱ 4 πὸ ἤοο 80] πὶ πορ] ραπὶ; 56 Ῥοιδ 
αυοαὺθ 8018 ργε]ϊ8 ἀοιεσίοτα [δοϊαπὶ, τεργομεπάοπαϊ βανὶ Ὁ 
οπληϊθη8 δα Ορογο. Ἦδεο ῬῈῚΡ αἰ εθββίοπθπι 8 ἰὨο ΠΟ Υ ὁ 
νίϑαπι δὶ, υἱ 1ἰἸογατάτα δι οξβΒυταρι θα ἴῃ Ἔχθμιρ]ατῖα 
οοττυρία ἱπηρθπάοπα Ῥᾶγοογοηῖ, οἱ οδδβεγσνδσεαῖϊ αυ Π δ 

χἰν ᾿Υρορυδρηὶ δοουγαία Βοῃδαυθ κΔ6 ΠΠΡγοβ Ἄἐχομάογθ δοϊογεπῖς 
4}4}18 μετ Ῥαῖςοδ α]108 μοβίον Οἢ νυ] ϑίορβοσιδ Εχοδοβονοσιιϑ 

εδῖ, Πά6]15 δο ἀ"Πἔροπβ ἤοππο ἴπ αγῖθ ΤΥΡοργάρμϊοα, αυοά ναὶ 
ἰδοθηῖε ττῷ ἰρϑὶ ᾿ἰργὶ, υοϊᾳυοϊ ΔὉ ο᾽18 οἤϊοῖπα ργοάεπηϊ, 
Ἰοφαυσπίωγ. Ἐογυσι ὩΌΡΟΓΡ οαἰδίορττι Ρὺ Ὁ] ΣΘΑΙ ΘΠ ΤΑΥ Π118 ς 
οἵ ραγϑγπϑβ ΠἰΤΟΥτι οπιηΐυτῃ,, δυϊ δα] ἴεπι χοἰ οσυσα, 4009 
Ἔχίατθ πον πιι8, δὰϊ ἱρδὶ νἱ αἰ πιαϑ, Θπαπιοταιϊοπει ἀαρ]:- 
61, ἰυτπ Ἰαχία ᾿ἰΟΥασυνα δουϊθαι ΟΟ]Ϊοοδ ϊθ δαϊοΣΠΙ Π0-- 
χοΪη]Ρ08, ἰπὶ ΒΕ ΟΠ} ἃγὶε8., δοίη 1188, οἱ σσοδ σοτσαι- 
Ὧ68 ἸΟ008 Β΄ ΠΡῸ}158 ΘΟΤΌΣΙ ΟΡΟΣΡ8 αἰ8 ρος. 119: δα) οί δ--᾿ 
ἴοι ἴῃ Ῥτίοτὶ οϑίδϊορο ρ]θσασαααθ υἱοΐ Ἰοοοσαπι ᾿ἰδοσ, 4ὰ8 
ζοτταα, ααοῖο ἅπηο ἃ Ομ γίϑι: παι ΥἹ δῖα, εἰ ἃ αυΐριυϑ ἴγρο- 
ΒΥΑΡ 18 ΕΧ ΘΟ 8}8 δἷῖ., φυοά Ῥοδιγοπῖατι 60 βρεοϊαϊ, υἱ Ἰἰοοαὶ 
δἰ 10518 66 310] ΘΧΟΙΙΡ]ατία ΘΟΕ ΠΊΘΓΘ, να] δἰϊιπάθ, ρταθϑοῦ- 
αἶπὶ ἐσ ππη]η9, οἴσουσι Ἰθεγθ, ἀπ86 ἀρ ρῥγδεϑίδη!οσος 
ἸΥΡΟρτάρΒοβ πδὶδ ἔπ οσῖηῖ. Α116 ἀποαιθ τλυ]α (6 οδἰα]ορὶ 
ποϑιτὶ, ἱδίσα Ῥαῦοοδβ Ἰηθη868, Ὧεοὸ ἔανεπῖθ, ργεῖο δ8ι0]1ο]- 

δηᾶϊ, ναὶ ϊθ οἵ χιδρπὶθ πιϑῖρι8 Δἤοστθηι, τἰϑὶ ἃ]1ο πὶ γοοδγεῖ 
Ῥτϑ 686} ἱπϑταῖϊυτη. Ἀεάδθο ρίας δα ἤδπὸ (οισηπιαπίυχα 

Τιοσοχασι 7ο. ϑιοραεὶ δαϊθοποπι, 486 8[ οὑπὶ ῥχϊοσὶ δηῖθ 

αἸϊψαοῖ δηπο8 ψεποῖ 8 ον ]ραΐδ οοηΐθχαϊω, 9.διϊπὶ εἰ ἔα ο116 
ἀρρδτγεθὶῖ ᾳυδηΐπτῃ 86Γα αἰβίοηϊ ᾿πρ᾽Ὡ18 ; [ἴα αἰ δ 4118 Βρ6-- 
τίοσειι νἱαογῖς, οπιμΐπο 81} ἐχοϊαηαίαχαβ, Ο φαδπίμπι εϑῖ 

ἑηυϊαϊυ8 ΔΌ 1110. Οὐαπίῃγησιπαθο Θηἶπὶ γ 6] ἱρεῺ! νἱσι 5, 
ψΕ] δϑ5: πο ἰάροσε ργδθϑίαγο ροίαϊ, 1Δ ὁπῖηθ ἰῃ Βυ}18 5ΟΡ- 

ἴοσἱϑ εὐημ ἀαϊ Ομ δι οΟ]] δῖα πὶ οϑὲ, αἱ που νϑ]ὰϊ Αὐρίδθ βἰα-- 
Βυϊαπι εἐχρυγρασοῖασ,. ὙεγΏπι αἱ σδπα! τι 1 δοίοῦ ἔδο1] 18 
τΐπὶ Βάεπι δα μροαῖ, ραμοῖο αἰ χαοὶ ἰαθοσῖα. τοὶ Ρᾶσίβθϑ 6ῃ1-- 

, ΤΆΘΓΆΡΟ. ' 

Ῥγϊαπι ἰριίανρ, δαΐοσαπι οὐληπι, αυοΐασποι μδοϊΘΏτι9 
τγρὶϑ Θχου808 μαθοῖα ροϊαΐ, Ἰο005 ἃ ϑίομαδο οἰϊαϊοβ 4] ρσοη.-- 

11851Π16 Ρογαιιδἰν! , τοηΐαϊ!, οἱ δὰ ἰρ88 Δτομοῖγρα ΘΟΟΓΓΟΧΙ, 
αυοα οππὶ ἴπ 8}1}8 ἃ πὴ ἔδοΐϊππι οϑὲ, αυογαπι δῖος ΤΘΟΘΉΒΕΙῈ 



, » 
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πΟΙαΐπα 181] δἰιἰπεῖ, ἴὰπὶ ἐπ ῬΙαϊοηΐθ 8ο ΧΟΠΟΡΠ Ομ 8 δ6Σ- 
ταοιὶθ 8 ργϑδοῖραθ : ἰδίοχατῃ οηἷπι ρου] δᾶθρο, οἱ ἴοσιο 
Ὠἷπλ18 ΡΓΟΪχα, υἱ δΙίουϊ νἱάοσὶ ροϑβθηϊ, ἰοδιἰπιορΐα ργοΐογιη- 
ἴωχ. ΡΙογαπαπθ δυΐθπὶ 400 Ἰοοο Ἰδχονθ δρυὰ 81} 11]08 Δ-- 
ἴογεβ, γεσρα αυδ6 ΡΌΪϊΩ ΓΕΡΟΣΙΣΘ, δογὶρὶδ ϑοδοηΐ, δὶ ἰῃ αγδθ-.ἥ 
00 ἜΧϑιρ] Δ ὶ 1 ποι ἱπάϊοκίαμα ἔποχαῖ, πιαγρίηλθα8 1, δι ϊπδ6 

ΘΟΙ ΓΒ ΟΠ 18 880} }ρ8ὶ, αἱ Πα 18: χη ἃ π16 ἰΟολΠὶ 6886 Ἰἰδοιογὶ 
Ῥτοθάσοι. [λεῖπε 6 ομιη68 1148 δοη επί 6 Οσᾶθοθ ΠΌΡΕΣ 661- 
86 Βαλϊ]ε80, ὕπᾶ οὨπὶ ΒΥπιἷδ αυϊδυδάδμι (Δ πβο:, οατα 
ΘχοηιρΪδσὶ ποδί σοηίυ]!. ΝΒ] δηΐπὶ 681 1 ϑθι δι} 181}}}9, φῃοά 

, ΟΣ εχ ϑίορδϑο ἀεϑυμαρίῃμι δῖ δΔΌ δἰίᾳυο ϑέμ ἀϊοδο, ρχο]χίο-- χν 
χὶΡΏ9 ἔδχθ ]οοῖβ, δ δὶ αυιὶ 4111} ποι δἀσηοάμῃι εἰ δοεσαμῖ, ᾿ 
Οτἶβδὶ8, Α͵αὰ διδθὸ 8 ἀοοιβδίπιο νἷσο Ὦ. Ζοδῆης Οροσίπο, 
Ἐγροόρταρῖιο Β481)]16η86 41] σεπ ϑεῖταο, ἀδαμς Ὀοηΐϑ ᾿ἰτεγὶ8 ορ- 
εἶγς σου ]ο, διαρπιεπίυχη ϑίορδει παοί8, αυοὰ Δ]Ιαυοὶ 86Γ- 
ΤΏΟΏ 68 ὈΥΐογο8 οομἰποραῖ, 1ἃ ἀποαυο δάμιρι;. ἘΠῚ τηῦ]ὶ 
ΑἸϊ85, οἱ το] ογεπι ᾿ἰρυΏπι ΘΠ σοσοιη,, οοοδείομεϑ Ἔχοοριαν!, 
4088 προ ργδοίθγοο, Ὠ6 414 1118 46 ΤΏ 6 1080 αἴοετο νἱάδας. 
ἔη Ἰἴρτο Ὑϑηθι 18 ἱπηργο880 η6 δεμαὶ αὐἱάσχῃ υ]16 Ἰοοιϊϊ 8 
νατϊεία5 ποία σερουϊϊασ, Οὗ μοιαΐμαπι ἱπουγίασα : Πΐς νετῸ 
Ῥδβδὶπι νδγῚ88 Ἰεσί ΟΠ 68 ἸΏ 6188) 1} 118 ἰοοἷ8 4108 οΘομ ει ] 1.8, 
ἀπ ρομι 86 ποϑίσδϑ δυρυμοηΐαπι. Οὐὐοὐα 81 4186 ΠΟὈ18 ΟΟΧ-- 
τυρία νἱ ἀερδηίον,, Π1}}}} πλυϊδνπλ8, Ὠ18] τα ἀστη 6ββεὶ ἴδτὶ 
ενϊάεῃϑ, υἱ νεὶ ἃ ριθιο Υἱχ ραῦοοϑ (168 πὰ Οὐδθοουῦπι σΘ- 
5}185 ρσταπιτσδι!ς18 σ εγϑαίο ἀδρυ 6 6] ροδϑεῖ, Ῥγδθβογί πα ἴῃ 
οὐἱ μοργαρ δ, εἰ δ6 80 11}. 15 Σ οἰ 116 : δὶ αμδθνεγο ἀα ἰδ! 1--, 
ἐπὶ 1118}. υἱγοὸ πιοῦο χϑοὶϊ9 ἰερογοπίαγ, ρατίϊαγα ν]ᾶο.Ἅ 
Ῥδηΐωσ, πὶ 118 Οὔ γΘ]Σρῖ086 ΘΧΘΙΡ] αν νοΐθγοπι ἰδοἰἱ- 
ὉΠ οπὶ ΣΟ Πιιϊπλι.8. Εἰ σΟὨ) οἰ ΓΑΙΩ ΠΟϑίΓΑΙΣ 1 ΤΙ δΡρῖπ 6 σγδ6-- 
οο, Ϊ[αἰϊπονα, δυΐ αἰγοῦί4ια αϑοσι ρβίμυϑ9. Ῥοττο. φυοά 
ἐγαμδἰαιϊοηοσα δἰἰϊπεὶ, δὸ Ἰρβυσα ἀἸοθμ ροηιδ, ᾿μδοογαπι, 
δαπιομίαπι νοἷο τη6 ρασίι δὰ σογρυτα, αυδηϊαπι 6] 8 8186 
Ι,δἰἰηὶ βοσσηοηΐβ ἀδηῖθο ἤοσὶ ροίαϊ, ρατγὶῖπὶ ΠΡΟΣ 8 σε 1886, 
ἔα ττὸ πιοαϊοοτιδἴοια αὐδηΐδπι δόσνα586 σ}}}} νῚ 46 8.. Νβθο 
εὐπιοάυμη ρεῖο νοπίδπι σα] ἀαχῚ, αὐοὰ Ομ δἰοσδηι18 
εἴ ΣΩΔ]ΟΥΊ οἰ οα 6118 ΘΟ ΘΥ ΦΟΠ ΕΣ ᾿ϑίδτ ἜΧροΪ νου. Νάπι, 

εἰδὶ δου ϊδηι οἱ ἀδουδ.1π νου θ18 Δα πιῖγοῦ ας ἰαυμθηι, πιᾶ--. 

ξἰ5 ἰάταθῃ 11108 Ἰαυἀανογῖπι, αὶ ἱὰ ΟΧοο θα οΥιΙο 6 τπ6- 



χι Ὁ ΡΒΑΕΕΑΤΙΟ 

ἀϊοοτίϊον, ἴῃ ἐρεῖδ' δαϊεπι ΣΡ ἢ9 Ρογνθβιραπαϊθ. ἀΠ σεπ δοΐπιο 
ἀἰα τ δσπιοααο πηογϑηίυσ. ϑ΄ο νοσίδρυμι, ααἱ Ἴερογειι αἰ. 
δνο δεδίασι δϑβδοουϊῃϑ σαραῦῖῖ, ᾿ΟΩΚ6 Ὀσδοι]δεὶπὶ αἰϊεσὶ 
υδιινὶδ ᾿πδυγαϊθπι τμ 6] 1π| ροδίδηϊ. [πίεγῖπι γογῸ ργοσδὰδ 
ἃ ὈΑΣΒΔΤΟΡΒΟΙΐ ποιηϊηὶ ρα5 Ρἤοστεο. ϑθδηι υἰγίαιο δι πἀΐο 
ΟΌΣΒΙΕ ἀοροπιαδ, 86 Ὀγονίοσ οι ΟΥ̓ΔΕΟΏΣ, ἸΟΒΡΊΟΣΟΘΙΩ ΓΟ τ9. 
Ουδηίΐσσῃ δαΐπὶ ππρτα ὌΟΓΡΟΓΟ Ποῦ, απδηΐαπι διίσα εἰ 
Ρἱοίαγβο γοῦυδ ἱρβὶ8δ οοποοαππῖ: ἰαπῖατα οΥα οἷ οὐ] υἱ οοΡ- 
ἘΪΟ σοσαπ;, ϑοϊοηξίαττπι, εἰ σόσὰθ ΡὮ]οϑορἢ δα δια άδυπι 
Ῥτιδεδῖαι. Μ|ϑοσὶ Ῥεμίορεα Ῥχοοΐ, οὔπι ἀομιέηδο διαρίεχί-- 
ῬαΣ ΡΟΙΣΣῚ ποη ροδερηξ, 81011}}}15 ΟΟΣΠ 190ἜΡα αν: 116 Π]6Γ1-" 
46, ἀοπιὶπα ΡΒΠ]ΟδορΡ δ περί θοὶδ., ΟἾΤοα ο᾽118 οὐρδηδ οἱ χὰ- 

ἀἰπησηΐδ ἱπιπηογαιΐσ. ϑεᾶὰ μδοὸ παρέργως. Οδοίοτυτι νο- 
χυ! Ἰἱ αἰ ἱπεχργοίαϊο [,δἰπα ὅσϑθοο σεδροπάοσεϊς α ΣΈ ΊΟη6, 

ἴωπι υἱ δἰαϊϊτι οοπίοσσο ᾿ἰσογοὶ νοι. ἔσται αἰ νεῖ μοῦ 
τοδο τπθιπὶ ΘδΒἀοσεαι δἰπϊοϑῖβ ἀδοίασαγθι. [ωἱουϊεδαὲ 
ταὶ 1δἰπα δεοσαῖπι οάοχθ, αἰδϑὶ πη ]δ πα σταῖϊα Ποὺ πιοάο, 
εἱ αυϊὰ ἃ ὕζδθοο δοεγιλοσθ ἀἸδοούσγοσῃ: υἱὶ ξουτΣ 66 μ᾽ οἴογο 
αποάδπηι, αυἱ οαπὶ 1 ἰαθ.}α ρῥἱοἰαπι 58}}} Ππαοθῦτα ρΓΟροβα- 
δϑοϊ ,) ῬΠΟΙῸ χπδηάανηὶ τὶ νἱνοϑ ΡΠ πδοθοϑ ργοοῦὶ δγοογοεῖ, 
ὯΘ ἔΌΣΘ8Ὼ ΕΣ ΥἹΥΣ οἵ ὈΪΟΙΪ ΡΆ]}}} σου ραγβ 01:6. 1081}8 ᾿ροΥσ 
[ἃ ἀορτοβοηδοχοιογ. Οὐυού ταὶ [βοϊομἄυσα τσ αἴ πῖ ρυίαν!͵ 
Ἰιααυὸ ατδθοα 1,8{1}Π1|8 ΘΟ ΚΟΥ ν ]ἱ, ἸοΟΟ8,. δῖν 6 6 Χο σ- 
ὉΪΑτῖθ γ1]Π10, 868 ΤΙ] Πἰ ἰαπί πὶ ΟὈΒΟΌΓΟΒ, ἱηρδηθ6 οίανϊ: 
ἀπ οδδὶενβ 88ὶ ἔουθ 70 11 08}}8., δὶ ΒΕ8018 Ἰηϊε]]Προγθίαγ, 40ο 
δἰ ρ]Ἰοἶδον οἱ οἷατθ οορΐῖο, ᾿ἰδοσΌμ ἀοπἀθ Θβδβεῖ υπϊοαίααθ 
δαξ Οπδθοῖβ ΟΣ 18 π1190 δαϊ Πποβίσα ῬΓῸ 8.0 δΡ ΓΟ ̓πτου- 

. ἕδγο, οἱ δοοῦσδϊῃιϑβ᾽' αἰοαι!. (οσγίθ οὶ ΟἸΠΏ18 ᾿ἰπρυα πδὲϊ- 
ψαΐι δὲῃϊ ρτδῖϊαπε, οἵ Ῥϑοι δτοσι σῖτα μαρθαὶ, 086 ἴῃ 8]1- 
ΘΏΔΙΩ ΠΟΙ 6 0116. ἸΓΑΙΔ αΠΟἾ σε ἰΌτ ἰπ ὈΓΙπιὶδ ασυδθοα ἢ6.- 
δοΐο ᾳυϊά δοϊταπι οἵ σεοοπαϊτυπὰ ἱποϊαάϊτ, αποὰ 1π 1 αἰϊπητι 
δΟΣΙΔΟΠ ΘΠ οοττηοῦο ἀποὶ οἱ δα νἱγύπι ἘΧΡΣΊ ταὶ ποῖ ροίαδῖ. 
Οὐδιποῦγοπι πἰ}}} εϑοίανυνὶ, δεὰ δροσῖο δἰ πὰρ] οι διϊϊο, 
ΓΟ ἹΠΡΌΤΟ ἰδιηθη, ὨϊἝΡΟΓΟ, Οτγϑθοδ ψοϑ ρα δοηυΐαδ 
δι). ἴπαοοίίογοϑ Ἰρι ΩΣ ὁ. τερίομθ οΟ]]οσεῖδ τ ΠΟΥ ποροίῖϊο 
οοηξεγδηῖς ἀοοίίοσοδ ὙΘΙῸ σϑα ἰπίϊογρσοίαιϊομθ, δὶ ΠΡΌ γί, 
οπιΐδϑδα, γδεοα ϑοΐῃμι ᾿ἰοροηΐ, δυΐϊ ἰῃ ΟὐδουσΙου θυ 88] 16πὶ - 
Ἰοοΐν οδιαὶ ἱπορὶοίεηϊ. Πολλάκι καὶ κηπωρὸς ὠνὴρ μάλα καί- 
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ριον εἶπε. Νοπήθπηστθεπι δηΐπι ἤμ:89 πη Θσδθοο τη 1 νἰἀ6- 

Ῥαπῖυν, ἰπ 1,Δπὸ δυρρ]ενὶ, αυοᾶ δαορίυδ ἴῃ ᾿ΔΔΥΡῚΠ6 1η0- 
πο. δεῖ ἰοχίπηι Δ] αυἱθη8 δισιΐβ ποίαν!, αυϑηθοαιθ Ῥδγοῖ-- 

ἐπδαὶ: ποι ὩΡί4μ6 ἰαπιδα 14 ἔδοϊσχα εδὲ, δαΐ ρσορίονς δπρῃ- 
εἰΐαται ομασγῖδο, δῃϊ δ] διαὶ οὗ οδίδαυη. Ὠογίο τπεἀΐοοτεβ μυ]ι5- 
τηοαϊ ἰγαπδἰαἰϊοημεβ, πα πΕη] 00 ἔβϑιϊ ἀἰππὶ δαὶ αἱοϊίομα ρᾶ- 
ΤΌΠπι 1,5ἰἴπὰ τηονοηΐ, δα ἸΟΠΡΊυ8 ἃ νου 8 δυίοτὶβ αἴ866-- 
ἄυπὶ, ἴῃ απ οΠΠ]Ἰοτ θυ5 Ῥυβεσρπα Ἰοοΐβ οὔδοσνδη δε Ἵπϊοο : 
δἷο δΐπι Ῥγδοῖον. 8188 1δϑῖα “πο]π6 σοι 85 δοοοάεξ, οἴ 
Ἰεοεῖον ἱπάο 1η16}]Πραῖ, αυδηα ᾿δοϊ θαι ΤΟ ΡΤ ο8 δεαΐμ8 81} 5 
αποά τι] Ἰδϑιπηυπι ἔποσῖῖ, οαπὶ 1ῃ Ῥ] ΟΣ δα) 6 διϊοσῖραν Ποῦΐθ 
Ῥεσπι 89 Ἰεοϊίοπα αι ψαγιοϊδῖεβ μα θθδηϊον. Ϊπἰεγρτγαῖθηι δ0-- 

ἴθ νον ὶοὶπι]6 Ὑἱ ἀΘὈΪῸΣ πη] ογεπι ᾿Θο οι; (6] 6 ̓886- 

στο ἔγιοῖυπι πυροῦ 8 ΤΠ ΘΟΘοΥ δΖ80 ΒΌΡΕΣ δἰΐαθοὶ Ατὶ-- 

οἵοις δ Ἰἰδτοβ ἱπιογργείδ! οἱ θιδ δηϊταδαν εΥϊ : ἴῃ φα δ δὲ 

εοπξοταϑ οὔπὶ Οτϑεοο, Ὀ]υσίπιαο αἰ ογβιϊδί 68 ἐν θη Υ, 
ἱϊα υἱ ἐχ 1,αἰϊπο Ογδεσῦτι δ οπάασο ροδδῖὶ8. Αἰααὶ οἰΐδηι 
Ὧρ50 Τπεοάοστιδ, Ἰϊοθῖ παίϊομ σσϑϑοιβ, εἴ ΘΌΤΩ 8886 Ἰηρτιδο, χυὶϊ 
ἴππα ΤΕΥΏΠΙ ἙΘΟβ.Ϊ [1018 ῬΟΥ1 1188: τ, ΠΟΙ ῬαΌοἷδ ἴῃ ]οοἱθ [8Ρ-- 

505 εἰ, ηυοὰ ρτοροάϊεπι ἴπ 11118 86] ἴθ ΠΣ χῖθ, φαΐ 46 Ἠϊοίο-- 

εἶα δηϊσιδι πὶ αἰ δϑογηξ, οϑίθπᾶδσθ σοπδθοσ, 910 Ἔπίτῃ μπᾶ.-- 

ἴυτα οοπιραγαίαπι εϑὲ, οἱ πιῈ]10 ἴδο 1118 δ᾽. ΔΗ σα ορεσα 
ςαδιϊραυο Π81Ὼ δι ; οἱ ἔοσὶϑ δου! 8 οΟγηΘγθ, ἀμ οδεοῦ- 
εἶτο. ἨἮες Ἰάδο αἰ τὴ ἀἰοαπίαν, αἱ 181} ἀποα 6 δοαπΐοσοϑ ᾿ 
οἷης γΥἱσὶ ἀοοιϊ, 58ὶ ὕοῦῦο ΘΟΠΊ ΠΏ ΠΙ οὔ, δὲ πδίμῃγαϊ! 

ποάαπιπιοῦο, ἱπϊογάυπι ἰάθογασο σ᾽ δῶν: χμαπάοχιμα δοπιδ, 

τἱ 1116 αἷῖ, αογηιϊΐας ἩδοηιοΓ8, , 

Ηος ροῖτο ποῦ οϑὲὶ 81:6 110 Ῥγβοίδι σππσπ), Ρ]γοθαπθ. 
]οοοβ, Ῥγαεδεγί πὶ ὈγΟΙ ΧΙ Οσοθ, ἃ ϑίορδεθο οἰϊαῖοϑ, οχ 1}}18 
δαὐϊοτιτ οροσῖρα5, 4186 76 απῖθα ἀοοί! νἱτὶ {,αἰϊπὶίδῖς ἀ4ο- 
πονογαηῖ, δὰ νογθυπιὶ ἴοτα ΤῈ] Πἰ ̓ ΥΘΠΒΟΣρῖο8 6886, 4016 
ρταεοΐρας 15 ΡΙαιομὶθ οἱ Χοπορμομῖ8 1 γῖϑ, ποπ ἴδηι αἱ 
οοτιρεπεϊαπι ἸΔθογ δ ἔδοογθηι, αἰιδπὶ 4018 ΘΡΕΓΆθάσα 11105 ῃ-ὸ 

ἀ εἰ Σἰον σοηγογὶῖ886, 86 σοὶ ϊυϑ ἰοσῖο απᾶπὶ ἐρὸ [ποϊ Γ}8 68.--᾿ 

δοῖω, ;:ἴ αυἱΐ ἱπίοερτο δυΐοσο δνοϊυϊο, ἰ0} 1} ῬΓαϑη, τ Πὶ 86- 
πεοῦα δἰπιη} οἱ δπίθοθάδμία Ῥογρϑῃ ἰδεῖ: ἃ ΠΟΏΠ0]]}8 
γψοτοὸ σοτητθηίαυῖοδ αποαθο 861 1105 πο ἀυ δ ΑΡαπι, αυΐ-᾿ 
τ ὁζοὸ Ροι σι ποῖ ἴδοι ]θ ροϊι:θδθπ), αἱ ἃ Μανδ.]}ο ΕἸ οῖπο 
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1 Ῥ]αιο 8 ἀἸαίοροθ. Νόοι ἰαπιοη οπππΐπο ἴσπιοσθ ἸΓΔΉβοσΊ-- 
υυ8ῖ, δοιὶ οἰπηΐα ργῖ οὔσῃ ὕσϑθοο Βοσίθομα σΟὨ0}}» εἰ δὶ αυὰ 
σμαὔαπι νἱἀοθαῖατ, 1 οαπά 146 ἔδοὶ. 
Ιλ οδὲ ρσχοΐθοίο αἰ 110 1}}λχα, χαρά ΑὉ 8110 δι 1ὰ ὄχρεῖ- 

ἴο ογοαϊ μοπ ροϊεβῖ, ἴα τα οΧΣ 41118 ἀγδθοὶβ [αἰΐηα ἴδοοσγο, τα 
1}}19 πα χῖλο) ἀαογαπι π0}}} ἃ νοεῖ θι8 σοσησπθηϊδσι διιηξ 
το] οι. Νά ΟΡΘ 80}. ]Ἰοσσα οἱ σοπλπι θαυ οσμι δα} ], 
αυδηίαπλν.5 Ἰηἰτ]οδίοβ Πἰδτοθ Πύθων ἀρρτοάϊ ιν: σοηΐ δ, 
δἷμο 1118 χΔ Ὁ} οἰΐαια [δος 8 οἱ οἱαγὶ οχϑεϊυγαὶ, ἀοπ τα θα ϊο-- 
ΟἵῸ ποροιϊυτι [δοϑϑδαρὶ. Αοοράμμῃηὶ 8]1849 αἰ δ ου]ίαῖοα ᾿π μού 
Θρόνο ἰχδηδίοχθμσο: Ρῥυϊϊαπὶ, ἰοίϊἀ6 πὶ ρσορθ ομδγδοῖοσεβ 
ἀϊοςομαϊ, αυοὶ δυΐογος αἰϊορδηίυν; ἀσὶμᾶάε, νασιθίδβ 414} ε- 
οἴου.) ΟΟἸλἷθ, Ασα, Ἰοηΐϊοδθ, Ὠογίοδθ Ομ 68 
οἠἶαι ᾿ἰσ χοροιδα οηποπῖοσ. Ααάδ αᾳυοά ογαῖϊο α]148 ριο- 
8ὰ δἰϊ, αἰϊα5 λυϊηογοθᾶ. Νὰπιὶ δριὰ 1,αἰΐποο ροείϊοα ἐϊοϊὶο 
Ὁ διἰϊοάιηι ἀμ ογὶ ἃ 81}γ]0 σοὶ ααὶθ δαϊογίθυ8 ἕδη] τὶ : 
αριὶ Οταθοοβ νόσοὸ αυἱΐ εχ μιϊδίοτιοο γα] οσγαίοσο δα ροοίδϑιι, 
οἱ οχ Το. 100 δὰ Ποιπογιμ, εχ ᾿επιοβίιθηθ δὰ Ῥὶπάδᾶ- 
ταν ἰνανδιγοσὶῖ, 1 δ] απ ἔῦγδο ρᾶσίειη, εἰ ᾿ἰπρσυδαπι οσιηῖ-- 
τ ἀϊνόγβδιι χε σιῶδϑο υἀθυιαγ. Ῥχδοῖοσοα νογϑιϑ ρ υσὶ πλὶ 
ἐϊι δυρετίονι δἰ οπμσ σογγυριὶ, δὲ τοὶ] οὐμαΐπο θη δαὶ ρμεγ- 
Ῥόγδιι οἀἰδιϊοι Ἰεσοδιῖαν, φαοὰ Ὀθουϊίδγοωι 1π οἀειϊραπο 
Ἰαδογοιι χϊὶ μόρου. 

χτὶὶ (ἰδοϊόγιιν σαγπλα ατγδοςα 1 διλ}8 ποὰ χοῦ ἀϊϊ, ἴὰπὶ τὶ 

αἰϊᾳιϊὰ Ἰαον Ἰιου ασογοια, ἴχπι αυϊα ἰπα}} 6 ξαϊαγαπι τι- 
ἰεϊαῖαν, οἰκίεπι ἐαδὶδ συτπηπιοϊὰς, αυΐθο5 δὰ ἰοϊμπι ᾿χιλπι 
μἰλννο αἰπιριϊοῖψας βοσιπουῦὸ σοατεσιοπυμη Ἱπαποὶῃ5 δυπι. 

Ναῖι εἰ τεϊϊψυδο σοι ἰδαϊλο αἀγάοοδο ἰδἰϊαᾳυϊ σταντ8 εἰεζδσι-- 
ἀἰδᾳας συ συ δουδαῖς οἰ νειὰ πλυο χτοδρὶ9 ασδχῃ 
Ρύυα ἐταϊϊαχι κὶ αἰΐδλο δογωλοια δι τγεμῖ, (Οὐδμλτ5 δαῖπιὶ 
«οὐζούίατα, μόξοο αὐπιεύθδλυ [δία ἀἰκςὶ ἐϑδάεωι, δαϊ τλϑ)οσὶ 

εἴΐδιι εἰορδοϊας φιᾶσι τγδεος εἰςδαίαν, ἴὰ γτουιοΥίυος ἴδ-- 
ταοῖν Ξοιϊο θεὶς ἀπ ςαγλ δος. λδαι ἤθει Ῥόσθο πο ΘΑ ΧΙ: 
διιὶ αἱ δἰϊσωδι ἰλς, πον τασσεθον ὑδίχαος σοὶ πὰυϊλὸ τ χοσαςη- 
ἴω. Διψαὶ σὰν οὐνα δὰ. Ἰοο σὰ λῖῖνος ὩῚ ςοϊοορῖδ, 

μαῖλς οαἰαναῖαι ἐλιὰ σοῖς πὶ ἰβορῖδος ἃς εϊϊι 5 
ἀκαιὶν υἱ Ἰαῖο γαϊοῖ τὰ ἀπιβίζσοι, οἱ φὐγρίραι τ ἐπογιθιις 
δὶ τισιν νιον ἀοὶδοῖς οὐ «αν ὑχαῦος εἴ ᾧὰλο αὶ οΥα- 



σ. ΟΕΘΝΕᾺΕΙ. ΧΧΧΠῚ 

ἰἰ0 16 σοπ πο ηΓ, 1 πη βνα Ρυϊπι να οἱ βοπῃϊμα ΠΟΗ Ρᾶ- 
ΓῸπιὶ Ουβ ὁπευρίαο παροδηΐ, 4081 αἰΐοηη, Ηοοὶ ̓σιαν οοη- 

ςε680, ΠΟῚ 6ϑὶ αυο νεοηΐδηι ᾿πιροίχαια ΓΟΠ6Υ, αυοᾶ ψοὶ ἐπ 
80] υἴο δΕΓΠΊΟΠ6 τηΐπι8 αἴεοϊανοτίτι πἰἀἀπὶ 1, αἰ] ποτιιμ 610-- 
αῃποηῦδηι, δἰ νΘΥΘΌΔ 1ἰϑάοιτι ΠΌΣ16Γ15 Ποῖ Το ἀἸἀοσί. Ναπιὶ 
δὲ 1119 [8116 ποῦ υἰθηἀχ 68., 86 σγαθοδο, δαὲ ζπογὶϊ δοη-- 
δ δ᾽ ΠΊΡ  Ἰσ ον Ἰηἰ 6}}151. ΑΑα46 ἡποα 8:1] Ἰοἷοσ ϑοστηο οἷά-- 
τοῦ δὸ αἀϊπολάϊον εδὲ, αυοά ἐπ Ῥαγδρηναϑὶθ σϑαυϊγι ἐγ. 
Ῥεαεοίογοδ δὶ σγαδθοῦσι οὐ 6 1 [,αἴΐπο8 ὨΌΣΏΘΓΟΒ σνογίδϑ, 
βεγὶ νἱσ ροϊεδὶ ;ἰ δοῆϑι8 1ἀθπλ ἀπήθαμδημο γεάεαὶ, δοὰ 4]1-᾿ 
458 ἀἰδε! πη τὶ πΘΟΟΒ8Ώ 1 6ϑῖ, Θἰ 18 ΠῚ ἘΠῚ 81} Οὐ δοΌΓαΤα ἱπ 
βεῆδιι, Ῥτορίεγ οδγιπῖϑ Ἰορεῖη: οἵ ροϊαίδβοπι ὭοΟ τηρο 
ΙΗ οἸ Ποτε5 Ἰοσοδ α}451π1}}}8 161 ΘΠΏρονο, ααδδὶ ἰάθη [Δ Ὶ ΘΏ8, 
4ποὰ ἰπ οἰαγίογθυ Ἰοοἱδ βδδερίαα ἔδοϊϑϑεπι, χἱοὶ Ἰδοϊου δ᾽ υἱἱ-- 
Ἰμ δίειμι δρεοῖανο, δὲ οἰπηἶα οδπἀϊάθ ἀροῦθ ταδί υΐϑδεπι. Ηυς 
εἰοοσεάϊ!, ηυοά Οταδοὶ νοσγδυδ οχ δογιρῖο οἰξαϊϊ, ρῥαυοὶ οχ 
ΣΟ] ἷ6, δἷπο Ὀγίποῖρὶο ᾿πἰθεάμπ οἱ ἔπ 866 Ὠ 1166, δὶ Γ,αἴϊηὶ 

δαπὶ βογναία ἰ6ρὸ οαγσαΐῃ!8, υἱ Ρ᾽ ατ παι τι Ἰπορὶϊ, Ἱποοποίϊπηΐ, 
εἰ τἱηνβ αἰξοοῖαι!: του ", 181] 48 χη ]ΐυσα 1 ον ΐδ 
τδυτγροὶ, δο ἸοπρΊ85 Δ δυίΐογα αἰδβοϑάδι, πὶ θεοὶ νἱάογε ἴῃ Ετα8- 
κηὶ Βοϊοτοάδεϊ!, ποι! η18. δ] οαπΐη δ πιϊγαουϊαπι 8406 00- 

εἰ, εἰ δἴοσυτι που Ργα ΟΣ θη8. (ὐδϑίθγτπι Ὡοθπ το ἰδϊεῖ, 8] 
σαυγιθα δον δία ἵπ ᾿σΟϑ8Π), ρουση] απ ἀπε! ρνυδιϊδο, αἱ- 
4016 οππεπι ἱπίοσ πὶ ἜΧῸΣ ἰσρΟΓῈΠΙ : απο δϑδίγιδσδ ἀἰἐρϑηὶ 
Ἰεροηῖεδ, οἵ τη! ΘΟ] ΠΟΥ Θ8 6886, δὶ [δ ἴΣηα ϑϑουϑῖπι ἰθοῖα 1η.- 

ἐοχάυπι π18ὶ} ἐρτορίατη ὑσγαθ 86 ἔδσδηϊ, πθὸ οχ 1,8ε]πἰ9 γπθοα 
τα εῖϊγ, οὔχ δ8ᾶ60 οἱ Ρτορίοσ Πηραδπὶ διιαηη, οἰ ρυορίδε σαν. χὶχ 
τοληΐἷδ ΠΑΓΙΠΟὨΪ8Π) ᾿πῸ]10 τ ϑἰίοσα ἡπουηαίοχαηϊμα ἰθοῖπ βἰηὶ : 
ἅ}}4 νεγο ἴπτς ΟἹ αἰ δῆτ ΞΟΙΤΏΟΠ6ΠΙ, ΘΙ ΠΠ]116 δ᾽ ΠΡ 1106}. 
ἕππι ῬτορΙαΣ ΠΌΣΩΘΣΟΣΏΠΙ οἱ Γυ μαι (1880 ΟΠ 8 πὶ. ῬΓΟΓΒα δ 
ἐπακ}}} δυρί ποαῦ9 88ηβι ἰοβαπίατ, οὐχ Ὠΐ 81] δα ρονϑὶξ χυοί 
διΏΣΟΔ διιᾶνὶ οοποεηῖα ἐογίαὶ, (ἀοἰϑοῖϊοῖ, δα πιϊγαι ποι ραγίαϊ, 

ηυοά τὰ οομ ΗΘ. Ατἰδιοῖοὶθβ 1π ἈΠοίοτί οἱ ἃ] ουδὲ ἐθδίαϊαν. 
Ῥγδοίεσεα, αυδηλν8 σοηνογίογο ΠΣ γὶ 8 δἰ χυδηο ᾿Ϊ 1886, 
ΣΟῺ ᾿ἰοϊξ ἰδσηθι, οὐ ᾿,αἰ1}8 ΠΟΙ μος, 8ρδε 4181} 
Οχαθοῖδ σοποεάογοίον, δίαοβ ἰδ απ οπὶ οπιπίηο ἐπ. 1, αἰΐπα 
Ῥδρῖπα σοσαργε δμάϊ ορογίοσει, φαδηίππι Οὐ θη οομεποβαί. 
ἴα πὶ ἰχαποίογαπι, οογίπι ΡδρΥτὶ ϑραϊ απ, νοΐαιὶ ἰδπηρο- 

ΒΊΟΒΑΕΙ ἘΚΟΒΙΜΒΟ. νΟΙ,. ἴ. ΝΝ ς 



χχχιν ῬΒΛΕΡΑΤΙΟ 

τἱ8 δ οΟἰερογάγαμι « ογαπῖ » Ῥνδοβηϊίαηι ἔαϊξ : 4ῃ86 αυϊήοτῃ 

. γχδ ΘΟ ΧΪ]ΠΕ[ ΠΟῚ ῬΔΙΌΠΙ ̓ ταοϊοϑιΐδο ὀχῃρυϊῖ, οἱ ΠΡγανῖ αἰνοε.- 

818 δΙφυδπᾶο ἰπ δδάεπι 1μαἰἴπα ραρῖπα οπαγδοίθγι θυ αἱ] οο- 

δοὶΐ ϑππῖ, ρϑείϊπι τπδ᾽ουῖθη.8, ραγί πὶ πα που, αἱ Θματίδι 

δχ δεᾷυο ἐπαρὶοσοπὶ, ΕΠ μαθο πδοίθπῃϑ ἀθ ἰταπααίίομο, Ὡὶ- 
τηϊατ ἔοχίαβϑ:8 ργΌ Χο, ἀϊοῖα. 
Ὧδ6 οοὔθ,;,ρ Ῥογτὸ ἀ6 ορεσὶβ δῃϊογαε 70. ϑίορδβοο, 4ύδιι οὁ6-- 
οἰκεῖν μαι Ἰεθγ8 80 ἱπϑ 518 ΚΠΟΙΠΟΡΥΆΡΠΌδ, ἱπ|0Ὸ0 ΟΠ τ 
δυπιοιίο ιυ}08 σΘΠΟΣΙΘ ΒΟΥ ΡΟΣ ΠῚ ὈΣΏΟΘΡΒ Ορίϊπιο 76 
δαρτα τ ΟΧ δι πιδπα 8 811,0 πεταΐηϊ οὈϑουΣαχα 6886 ΔΊ ΤΟΣ, 
ϑρέεῖοα απὶ ἀοοίϊοτυπι δοίδιἰ8 ποϑδίγαθ ΒΟΙΠΙΠΌΠ ἸΠΟΏΕ-- 

παπου δέον, ηοπία Ἰοροτὶτ: ρἰθγίσιια οπΐπι ϑθηϊεμιϊαα αθ 60 
ΠΠ- οοἸθοῖαβ οἰΐαχα δοΐδηι, αὐ ποπιϊπδιΐτι, 6111 εἰϊδ8,.- 

ται ϊαηῖοβ ἀπο δοοθροσιπὶ, οὔπὶ ἰμοδαΌτ, θ00 τοοοπάϊδπηι 
ΔΡ.α 80 ᾶπὸ δῃομηοϊορίδαι παρογομῖ,. ῬΠαποσίπυϑ Οδυροσϑ, 
ου)8 Οτγαδοῦχα Ποχίοοι δα)ρδιπ8, Αἰϊψαοὶ δε θη 85 ὈτονΣ- 
ΟΥ̓ΘΘ ΒρΑΥ31Πι ΟΧ [ιἶ806 ΤΟ] δοἰδηεὶθ ἀδσοζρίαδ, οἱ 1 ὈΘΟΌ]Δ-- 
Τοτὰ 16] .πὶ, 4υΐ αυδίθον δὺϊ αυϊπαιθ [οὶ 5 Ῥαρυγτγὶ 880]-- 
νἱΐαγ, γϑαδοίδϑ, [,δἰΐϊπο γϑα ἀἱαὶῖ, ποθὴ 8αι18 ἰδ ἐδ] Οἱ ἴθ γ. 
Οοπίυϊμγῃ 8 δμϊπι, οἱ δ'αυοιῖ ἱπάς οἰΐδση ποδὶσὶ οοσϊοἷδ ἰοσοθ 
δ Βαδνίπυ8. Μὰ Ὑοϊδίοεσταπυϑ πἰπὸ ἰῃ 808 ᾿ἰρκοα 
ἐγαηϑία ἃ, Εἰχ νδίατριιδ δυΐθιι ποι πϑιι ᾿πνθηΐο 4] ϑ1ο-- 
586 πιϑβεϊ θη ἔεσοχιῖ, πδὶ αὐοὰ πα ϑυϊάαο 1,οχῖοο μδ6ὸ 
ψογρα Ἰορυπίον: ᾿Ιωάννης ὁ ἐπονομαζόμενος Στοβαῖος, ἄνϑο- 

λόγιον περιέχον τὰς παρὰ πᾶσι πολλῶν δόξας ἐν βιβλίοις δ΄. 
ἐνάρετα πάνυ καὶ γέμοντα πάδης παιδεύσεως. Γράφει δὲ ταῦ. 
τα πρὸς ᾿Επίμιον υἱὸν αὐτοῦ. 1ὰ οοὶ: ὕοαππεδα οορποπιὲπε 
ϑέοδαοιι8  ϊοτιϊορίμπι οοποίππανξ,. φμο γπμζέογιεσι ορὲμὲ- 
οἤθ8, γμᾶ6 αρμαΐ οπιπθα δϑογίρίογεδ ἰϊέοεγις τπαπεαϊαέαα διε, 
οοπεϊμθηέηγ ἐδγὶδ σμαΐμοῦ. ϑοτγιίδιέ αμέεπι 6086 ααἱ ζέϊξεωπ 
διώζεσε Ἐρέπεξση, ρεγχμαπι ΘρΤεβῖοδ δὲ ογμριὶ ογμαϊέοπε μα. 
ποδ. ἘΐδθοἹἶθ. Νόοῖ οϑὲ δῃΐθημῃ αποὰ αυϊΐϊϑαυδπι τπουθδίυσ, 

χχ Πποὰ πος οχϑιιρὶδν ΕΡΊ πιο ΠΟ 1πδοσὶρίστι 611: ἴδο116 ϑαΐπι: 
ν᾿ ΔΉΣ οἱ δροϊοπίυν Ὀειποῖριδ ΠΡχοσασι νοϊεγυσω, οἱ αδο 
Ῥίυγῖθυδ ᾿η)ατῖῖδ οὗ δἰἴαμι Ἰοοὶ οὟποχὶδ διηῖ. ἴπ αυδῖθος δὰὺ- 
ἴδπι ᾿ἰρτοϑ Ὁ ἴρεο δυΐοχθ ἀἰνίσππι ορυϑ ᾿ἰφυϊάο ΔρΡαγοῖ, αἱὸ 
υὐ ρεῖδηδ ἰδ ν σοϊαϊ8 δὶϊ δὰ σῃοσιπι αἰδοῖ! ἑπαχι, 860 ἴ11- 
ἀμ8 δα ἱηδϊαϊ.οηδαι χάρο, ἰοχεϊπμ δα σοὶ ἔἈΣ}1 τα δά χη - 
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(, ΟΕΘΝΕΙΒΙ. ΧΧΧν 

ηἰδιγαι ομ6πι, αΠαγία8 86 ἰογιπατα ρυδθοΙραθ οἱ Α]ΐοα 4υο5- 
ἀδῆι 5ΟΓΠΊΟΠΟΒ Πἰχίοϑ. Φυΐν οἱ Γγωρηοηαι πα, (6 πο 
ΒΡ ΓΆ αἰχὶ, αν 1Ἰηἴἰὸ βιβλίον ἄ. δαἀδοτρίυπι μα Βοδαῖ. Ροντο 
46 ᾿ρ8::8 ορογί8 υἱλ]αῖθ ἤοπ εδὲ 4υοι πηι ἶ8 ἀρᾶπι, ΟῚ 
ΟἸ1168, 6 γα] ἃ 11 πλ}6 ὈΟΏ68. [116 Γ88 88] αἰαγιιπῖ, 4081 1αἰθ 
Ῥαϊοδὶ ΟΣ ΠΏΪΒΠΊ ΙΟΟΟΓΠΊ 1818, 1π|6] Πρ. ΝΆΠῚ εχ 
ἦρ80 ΠΟΙΏΪΠΘ Ῥχγοίη8 γῈ8 τηδηϊοϑία ἢἰ: [εἰσ δηἰπὶ 6οπ1- 
ἸΏ η68 αἰοπηῖον, συοηΐδηι δὰ παι} 88 οἱ γατΐδ8 οαιι588 ἰθοηοὶ 
δ0ηῖ. ΑΔ16 ΟὈΒΘΟΙῸ δια] ΟΘΟΓ ΠῚ δδῖ, 411] ΠΟ ρ86 818] διῖ 
οΟἸΠραὶ, δυϊ οἰ] ρεγο ουρὶαῖ, φυπεοῦπαμπο νιγίαϊαπι, νἘ]0- 
τῦπι, εἰ Τα] αυ 8 ἢ} θη. 1 οομησα η18 Ἔχεμιρία, αἀἰοῖα, οοη- 
δἰ 4, αυοϊἀΐαπα ἰδοίομα ἀρια διυΐογεϑ οὔϑοσναυ σι ἸΥδηι 
ΡῬιορῖεσ. μοὺ οἴϊδαι 16 ρ᾽ πὴ8 ΠΣΟῸ8 ἃ δνο]νίπιιδ, υἱ ἰβιττπι 
ἰγαεΐασπι οοὰ πυο]θῖπι Θχοοσρϑιηυϑ. Μοσιίο Ἰρί αν ΘοΙηρα- 
ΤΆΠΘΈ18, Ἰεροπᾶμ8, δὲ 10 δ. Π1110 ὈΓΕΙΪο μα ρεπάμδ [ἀϑεῖϊ 5ιο0-- 
θαθ8, 40ΐ πιδχ]πη8πι 6}}}8 Σοὶ ραγίεπὶ ΠΟ[8 74πι ἀπίθδᾶ 6ο0η-- 
[οροσ. Οὐοῖᾶ κ8ὶ 418 ποβίστιπι ἰδ] 6 πὶ Παρόγοὶ ἐποϑαπτῃηι 
δῖ ν᾽ 1115, οἱ αϑϑι μα Ἰεοϊίοπο οοηροδίαπι, αυδηιὶ ραϊδε 11-- 
[πὶ ἔδοεχαῖ, δὰϊ ὕγοὸ αυδηία ρεσυηΐαᾶ 60 ΟΆΤΟΓῈ πο] ]εἰ7 ϑίο- 
δαδπιὶ ἸΡΙΓΩΣ τααρηΐ ἔδοεσο ἀθθθη 18, ὈΓΔΕΒΘΥ ΟΠ ἰδπὶ 
βοπὺβ {δον ἴδηι ρᾶγνὰ ὈΘΟΌΠΙδ σΟΙΡΑΓΑΣῚ Ροϑϑὶϊ : 4υδπιν}8 
Ρ]εγίφυο ἰδ ϑυπὶ ἀιθηΐθβ, υἱ 60 ΤΏ ΠΟΙ Σ68 8]] 04] ορίἷτ 
Ἰη88 δοϑίἱπηδηῖ, 4.610 νἹ]ίοτα ρσγοίῖο νεπἀπηΐῃγ. ΕΠῚ οδοοα 
φυδοίύδηι ἢ δαΐα ἔβοι᾽, οὐ ρῥίὰ8 ἔανθαμιι8 ὨΟ8[118 δ ΤᾺ 

8] 1618 ορεσῖί θυ, ΕὟΡΟ 81 ποὺ ρεῆτϑ 6ο]]δοἰδηθοσ πὶ ΔρΡΙΟ- 
απάυπι εδὶ, ϑίοθαδθιιι δ] Θοίαηαν, 41] 8018 πη που Ρ6- 
πέτα, ἡμοῦ εαυΐϊάεπι δοίδηι, ποὶν8 Ἔχίδῖ, 'π 40 εἰ ογμηϊαην 
δἰίοσαμι σορ!οϑ, 88 πιθ, οἱ γαϊμ ορίϊπιο νογϑαί8 εἰ. ὧτ- 
οὐχηξοτίων αυλάσμι ᾿ἀνϑολόγιον ορ᾿σταμηπιαίατα Οὐδθοογυσαι 
α Μαχίτιο Ρ]α 6 σοηραβία μι, ἱπ 400 δἰϊχαοί ἰοοὶ οοπηπι- 
168 ἰτδοϊατὶ νἱἀοπίασ, δεὰ οχηπῖπο ρϑῦοαθ δυπὶ ΘΟΙΠΣΩΏΠ68 
δετιϊοηί δε, ΟΌΠῚ ΟἸΗ68 ἔθχσο 46 οδγὶ 18 ρϑυβοῃ δ οἱ οἰγουπὶ- 
δἰδη δ δου ρίδο νἱἀεδαὶοσ. Ηδροπίωσ εἰ 6.1} ΠΟ Οϑ.] ΟΝ], 

ηῃΐ δίῃρι δ νογϑὶθ.8 86 ῃδ. πὶ ΔυθοΪ νηΐ, ἐσ Με πδμαεὶ [Δὰ-- 

115 ρσγδαθοῖρῃς οο]]εοἱϊ, εἰεραπὶθϑ αυϊάθιβ 111} οἱ 5118 θ6η6 ἀΪ8-- 
Ῥοεῖιῖ, εεὰ δἀπιοάππι ραμοὶ. Δα παθὸ 1] υδἰγίαπι νἱ ΟΣΓΌ τα 

ϑοπίοπιῖδθ ΡΠ Π]Οβορηΐοδα 7οδηπί8 ΕἸΟΌΘΗΣ ἰγγρὶ8 φυοπύδπι χχὶ 
Ἔχοιιδδ6 οἰγρυπιοχυπίωγ, 864 1166 οἰΐαπι πόμῃ πιυ 86, οἱ ἤΟη 
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χᾶχνι τος ΡΒΑΕΡΑΤΙ͂Ο 

ἀϊδροβίίδθ ὈΥῸ ταὶ ΐομα 868... 86 ᾿ϑ Πρτ]δα δυο Ρη.8 βαὶς 
Ἰαχία αἰρῆαθεῖ! οτάϊπεπι δἀδουτ ρῖδθ. Ταΐθ φυϊὰ πυροῦ οἰΐδτι 
Δροϑίο}18 ΒυΖαη ὶι8 ρτοιηἶδιὶ, 7]οηΐαηη. ἀρ 6]]Δη5 ἃ ορὰβ ἃ 
86 ζΟηρΡΈΓΟπθυπι, 4ποἀ δη οχίεὶ μδυὰ δοῖο. Απᾶϊο οἱ .31105 
αιιίοτεβ αγδθοοβ ἱπ ΒΙΒΠ ΟΠ οῖα αυϊρυβάδπι, ρνεαοϑοσγιπι 
δρυά [41]08, ὑϑρουῖγὶ, αἀὐογαπι ᾿αου ται Ομ δ8 δὰϊ ϑθηθηἶδϑ 
ΟΧ Ῥγοΐεθθο οοπιϊποηΐ, δαὲ δοααὶ πυΐο ἀγραπιδηῖο ιηΐτΐ-- 
ΤΏ86 βιπΐ, αὐδτιπι ΠΟΠΙη8, πὸ 41 οοἴθηι, οδπαάο Ἰδοϊοτὶ 
[εἰσ Δ 8ϑουθδΠι. ; 

Μαραϊ μοροιπεῖδα Ἐπεοάοτὶ Μοίοο  δο γνωμικαὶ σημειώ- 
ὅεις, Ἰά οδῖ, ϑδεπέοπέϊζοδας οὐδογυαΐξϊοποϑ. 

ϑορίδηι δα ποίδ 168 ἐπ νὴ εἰ νἱγία 68 ΟΧ ΔΪΟΥυ5 58- 
οὐἶβ οἱ βοη θ5, διυιονῖϑ ἱπποσωΐπαί!, 
ϑοπίθπαθ ΟΧ νΔΓ118 ροοσί]8. 
ϑοηίοηϊεο ὨοοΟΓΔ 8. 
Μοπαηάτὶ βεπϊοπίῖαθ, Εογίαβ818 οδοᾶθπι 5πηὶ πιοποςίϊ ἢ ἰ5 

ΒΌΡΓΔ ΠΙΘΙΠΊΟΓΑΙΪ8. 

ἢ ον. Δ ΟΧ. 1} ορ᾿βοορὶ Ἰοοπϊὶ ἀο νἱεἰϊα οἱ νἱγιμ εἴδει βοσισοποα. 
Οοπιΐϑιῖ ἐ6 νιν τ 10 05. 
ΟοἸδοιῖο ργονευθίογαμι δαϊου 8 ̓Π ΠΕΣ]. 
Οογηπιοηίδτϊα ἰη ορὶσταπιπιδία ατάθοα. 
Ηϊεγοο 8 Ρ  ]οδορ)ιὶ ἱπίογργείδιϊο ἔπ ἀυγεα σατΠλ} Π8 ἃ Ῥγ ΠΑ. 

σοΥδΟ. 
Μαχίμὶ ΡΙΔ ἢ 418 1π ΤΗεοργαοιὶ διαταοίδγος ΟΧροεϊτίο. 
(δεΐοσαπι που οἰΐδι δαπιοηϊίιπὶ σοῖο 1 οοΐογεση, νυἱάοσγι 

πὶ Θιοθαοαπη ορὰδ ϑᾳπηι πο ππἀοηιδημα 8})50] ν 886. 
Ἰπιτογάσπι δηΐπὶ ᾿ϑδηΐθιἶἷδθ ποῖ 810 ἰοοο οἰϊαπίυγ: τ ἴῃ 
Βουηοηθ 46 Ῥγυάδηϊςα τηυϊία βου δυπίυνγ, ἀπὲ τηδρὶβ δὲ 
Τεπιρογδηϊίατ, αὐ 1ρθ81π πὶ ρόποσγοὸ ἱγίυϊοπι, ρου θηϊ. 
δε μΠοο δ ρυϊποὶρίο πηαχίπθ ογγαΐπηι δϑὶ: ἴῃ σδοῖθυ]5 ἴδ γο 88.198 
συν θηϊυηΐϊ 5 ρυἾἷδ6 σιοιηδα δα διρυπιοπίαπι, απο 86 ΓΠπιο- 
π18 ἰπβοσίριῖο ρο]]σοίυγ. ΑἸΙΟαῺΣΪ, 51 Ρ] υτοα δίίθο σοηξμϑὶ 
[υϊδδοηΐϊ, ογάϊπϑιι ᾿π 886 π|: απο ἔδλοογα Π0]ϊ, ΘΙ 

᾿ ΤΑΥΪΒ ἢδὸ ρμαγίθ ἀε]ϊοῖαγι ε886 ορβαγναγο. υ]α ϑῃηῖ, 
4086 ἀϊνογδὶβ Ἰοοἷ8 δοσοτητοᾶδτιὶ ροβϑίμπὶ, 8επη6] ἀππίαχαῖ ἃ 
ϑίοθαθο οοπιμπηοπιοναία : Ψψοχ [πάδχ, 41 δαιϊ8 οορίοκιιϑ 
8 )θοῖ8 εϑι, ἤδθὸ οπιμΐα ϑΌΡρ 6 διῖ, 761π| ἱποθρογαηη οΧ 
Οτγαεοῖβ βου! ριον θα 8 οοχο]]ανίπι ἱπ δἰ ρΡΌ]ο8 ϑίορδοὶ Ἰοοοϑ 



β Ο ΘΕΘΝΕΒ. . ἠ χχχνην 
ΟΟΠΟΪΒΗΆΣΘ, οἱ ἸΠΡΌΡΕΣ ΒΘ 60ΓῸ Ὡονοβ: δοὰ 4018 χηοίποδηι χχὶὶ 
1 ἰδ 6 Σ τπιῖ8 ΟΓΆ5518 σνδασογαὶ, 4}}}6 ἀοαῈ6 οσσαραιομρυ8᾽ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΟ ΨνΩΟΒΏδ, ᾿ΔΡΟΓΘΙ ᾿ἰϑἰπι 1π Ὀγδαδοθηίΐα αυδηαν δ 
Α]αὐουδ4:6 ρῥγοσποίμπι αἰ], δεουβῖπι ΘΓ) 4}0 ἴθη- 
ῬοεΘ; δὶ νἱχεζο, ξἕανεπίο ()ιγιϑῖο, πιοῦο δἰ μά ἰοϑὶ ργδδθβθηΐεμι 

ΟΡασϑχι 8101] Π0}} 1ηρναἰδηλ [1886 διση!ῆοσηῖ. «Ναὶ οχ ἔ,αἰ]-- 
δ δυϊοσιυδ ᾿οοἱ δαραγαϊ πὶ), Τη60 υϊάοηι ΠΟ. δ.]1ο. ᾿ῃ Θο11- 
τα ΔΎ Όπὶ τεα]ρὶ ἀοἰρδηὶ, 6 υαται νου με ὐπιΐθ ὍΓΟΪ  ΧΉτὰ 
δὲ ἱποοσαιπούμπι, ἐσ υἱγίυδηπμςε ᾿ραδο βουὶριϊδ σὐηροχδαίογ. 
19. οριἱπι6 [μθοίον, εἰ ΙΑθογ 8 ποδίσοβ θομὶ ΘΟ 5}}16. 

Ὦς ΑΠΣΤΈΒΑ ΕΤ ΤΒΕΤΙΔ ἘΘΙΤΙΟΝΕ. 

ΑΝΤΕ δηηο8 αἰϊηιοί γεμοὶδ8 δηϊπιὶ σγαὶϊα ῥγοξοοίδ. ἰμ 
δτηϊοῦ δ 1116 ρόγνοηὶ ΑΥπο] 1] ΑὙ]οπ: ῬΟΓΑΧΥΪ;, υνἱγὶ ἀος- 
εἰδδῖπν! : ηαὶ 46 θοὨ 8 1 6 γ18 πὶ αἰ γάσῃο Πἰηρυα δὲ μαοίθηαϑ,. 
5ὶ αυϊϑαιδπι 8}1118. τηουϊυϑ εδὲ ορίϊπιο, εἰ οἰαπιηπ ει πιεγο- 
ἄὼτ, ὅθ ρΥΘΘΟΙΆΤῸΒ οἱ γθοοῃ 08 αἰΐαυοι ᾿|θνὸβ ΕἸογθη 186 
δὶ ΗΠμ51.1851]π|ὸ θοα ἕοβηιο Νίδαϊςο ̓π ΡῈ] ου πὶ δ Ρ᾽ 6 
ἐγμὶ8 Ἔχουδο5 ργοΐειῖ, πᾶ οὔτ οΟρίϊπιο νῖγο [ΔΓ πο 'ΓυΣ- 
κοι πο. [8 ργδϑίοσ αἰΐαὰ "0 Ὄχίσυα ἢ τη6 θοποῆοϊα, [ἰὸς 
εἰΐδι εἴϊεοῖῖ, μἱ εχ Βι}] οί δρᾶ σοπογοϑὶ νῖσὶ ὨΙοΡῚ Ηυνίδαὶ 
4 δΝΙοπέοζχα, Οδβοβδιοὶ ἴι1π} [6 Π]Ρ0}}8 δριι επεῖοβ οὐϑίου!θ, 
νοὶ 81}5ϑ πη πὶ εἴ πη 801 ρία παι ϑίοραθ) νυ] πηθ δοοίροιεπι. 
Πος οὁρὺ πιοχ, 1 ρ᾿8 ΓΔ ΠῚ ΣΟνΟΓΒΏ8, οὐ Ῥε 8 οἰ Ππἰοπς 

ποκίτγα Ἅ1}} 6} 1586 ΟΠ 1}}} : δὲ ααλπαιδα ρϑυ μὰ μαῦει- 

καπίυγ 'ἰπ Ποδίσο δίογαθο γϑπει 8 ρυϊὰ8 Ὅχοῦϑο, ἀειπᾶὸ 

δρυΐ ποβ8 οὔπὶ ἰγδηϑ αἰ ο6 πι68, υ86 1Π τρϑ 80 ΣΡ ΠΟΣῚ 

Ιεροθδηῖϊαι: γγϑ8 ἰδπλεπ ἴῃ 1Π|ο' φμοαυθ ρῥ]υνηα γοροιὶ 

(οὐ 4118, ἴππὶ νοίεγιπι βουῖρία, πον ἢν πον ΘΙ ΠΏ} ]}} 88 

«χίβηὶὶ 4186 πιι84 8 ἢ ΠΟϑΙΙῸ οχδηϊ. δὰ ἰγδηδουρδὶ ΟἹΏ- 

εἶα, 1ἃ αὐ ΠΟ τηοάο δεπίεμ 8 αἰϊψαοῖ ρϑδβῖιαι., 8564 δοῦπιο-. 

ηῖ}5»1.5 εἴαπι ληϊεσιῖδ μαες 19 πυποὸ ρμεοΐάοαῖ δυοϊϊον: οἱ 

1:0 118. δυϊογ πηι ΠΟΙΏΪμΆ 5, ἀπθ ϑοηϊοπιίαθ βίησυϊδο (6 - 

Ργομιρίδο διῃϊ, 8}Π6 ΘΟΠΙΡΔΥ ΔΙ ΟΏΟ ᾿π δἰ Ο[ΟΥ. Μυ] 1η- 

ΔΏΡΕΓ οὐυϑάοσι οοά!εῖα θεμοβεῖο γε θὰ οχριονὶ, νοὶ 

ομμοπάανὶ οοχγυρία. [(0οἱ ἀ6 γιεϊμιο οἱ ἡ 1ο, οἱ ἀς [πἴοια- 



ΝΒ 
ἽΑ, 

φ 

ΧΧΧΥΠΙ ΡΒΔΕΒΆΤΙΟ Ο. ΟΕΘΝΕΒΙ. 
Ῥεγδηΐα, [νἷο οὐἠΐπο ὩοΥΐ δπηΐ, Αὐϊϑίοίεἶ 68 106] πὶ ἂς 
γἱγιαι θυ οἱ Ὑ1 15 τα, πο αἵ Ρτίῃϑ, ὕπο ἴῃ Ϊοοο ΡΟϑι)}--- 
Τα 8 ἰπἴοσταπι, 866 Ργοὸ δυριιηδηίο ἴῃ αἰ ΜΕ͵808 [0008 αἰνιϑὶπλ08 : 

χη! 41 Ἰπϊερυαπι σοΐεῖ, σαμῖ γ ἰχυΐ8 ΑὙἰδ[οἱθ}}8 ορογῖραϑ ἵπν -- 
αἰεί. Ριδοίογθα δ )ηχὶ οἰ δῃ Ῥϑ851Π| Οοκο αν φυδδάδσαι 
οχ ακγδεοὶϑβ Πρ γὶβ οοἸ]θοῖα, πὶ σα] Π6, ἐπι ὈΓΟΒΆ :- ΠΟῚ 

ΤΩ} 18 ἰλα!6 1, ΠΟΙ ΡΓΟΙΙ͂Χα, πος δρδαμδ ἀεϊεοῖυ. ΤΒοο- 
Ῥ]ιγαϑ.} (ὁ Νοιῖϊο 16 Πὰπὶ., ἴα Ὀγονία δυο δὲ οἰοβαμ δεῖπνα 
οαρίϊα ἀϊνίβαπι, δε ΡΑΓΌΠΙ ξε] οἰ τον Ὁ ἀποηγταο 4ποάδπι οἰΐπι, 
ἱπιευρτοίς ἴῃ 1 ,αἰληδη ρα δπι ἀογναΐϊαπι, 4808 ροΐμϊ ἀρ ΘΏ-- 
ιἰα, Θιποι αν], εἰ ΡΓῸ δγρυμιθαῖϊ! ΓΑΙ ΪΟΠ6 μᾶβ8::λ ᾿ΠΒΟΓΕΣ. 
Αὐϊπονυπι πουῖπᾶ ἱπΠ Ο΄γδοοὶβ οχΐϑϑδα δὶ, οἱ γα ηδίδιϊοιὶ 

. ἰδηίυπι δα)6οἴδ, αἱ ὕτδοοδ 1,αἰΐη18 οοιμποα 8 ἴῃ ἀμ θ8 6 
Τοδίομο ιτἱηϊυ8 ραρίπδθ σου Σ 18 σΟΠ) ρογεπίογ. Ηος ρο- 
βίτειηοι ναί δαταοηθηθ8 [μδοίον, ΤΠ ΘΟ] ορΊοο8 Θοσισοηςβ. 
Ὁ Δπιοπῖο εἰ Μεαχίπιο πηοη86}}18, ΘΧ 88. γ8 Ὀγοΐδ 5716 δ.- 
{πον ρυ8 Οτγαθοὶβ οο]]εςῖοβ, οἱ σγδεος μαιϊηεαὰα ἃ ΠΟΡ]18 61- 
ἴοδ. διιπὶ Ποὺ νο]πΊ1}6 οοΟΠ) πρὶ ἀθθδτα, δὶ πιο ΡῈ Γ πιδρ.- 
πἰτἀΐποῦι πὰ πηι νΟ] 26 0016 ροδβδίηῖς δ81Π χῃΐηυ 8, 2- 
ξυπιεπίὶ ἰδ ϑιβαιι6 ταϊΐοηθ ἃ δι" ]οϑ8 ἰππῆασδπὶ Ὁμΐι8 
δυϊῃον ἀὰο Τοῦ ἡαπροπῖυσ. Ὅεγρα [δοϊανγυ 8 ἀυϊοπ 4]}- 
αυῖΐν ἀθ φῃδοχπῆμθτθ, 4080 ἴῃ ΘΟΠΙ ΠῚ ΠΗ ΒΟΙ ΠΟ ΘΠ νΘΏἑγΟ. 
δοίεϊ, αἱ τηοχκ,. 0Ὁ1 οδἤ δ} 1 ποβὶγ 8 νοὶ αἰϊοσπι ἰοα}9 ἔνδο-- 

ἰδηίας,, ἱηνεη αὶ, [πα ΐσοπὶ ποδβίγαπι {Πηἰνογϑαίθηι, δῖναε 56-Φὸ 
οὐπάιτηι Β1 0] } οἱ ΠΙΘοα 6 Τοληιτ σοηϑυ]αὶῖ, Ὁ] 1πἰδὺ οδοίθυοϑ 
Ρϑβϑβῖτη οἰΐαη διοραοὶ εἰ ΑὨϊοηΐὶ Μαχιτηΐαᾳαθ Ἰοοος οἰϊδιηιϑ, 
δὲ νΘΙῸ 118 ἰΔΡογοδα 1Π641181{|0 1ϑία ν᾽ δ ταν, 84. ἔμογὶς 
ἸΏΒΡ6ΧΊ886 διάϊοεβ σαὶ Θιοθαεοὶ εἰ ΜΙ δομογα 110χ18 ἐχοιι- 
808. [ἰεγ τ νά ]6. Σ 

΄ 

(πείθει πὶ ἰουια πᾶοο οὐμιο, αἱιεῦὶ φιυϊάδη Θαί[6}}, 
86 χὰ] ῖὸ ϑιημχγοιἰαίιον οδἰ. 



- 

΄ ΥΙἜἝΒΟ 1105 ΤἈ]551Μ0 ἡ 

ΝΙΟΟΙΆΑΟ ΒΑΌΓΠΑΒΚΤΟ ΒΙΠΙΕΒΙΑΘΟ, τὰν 
ΟΘΑΙΪΑΕ ΟΑΝΟΈΙΠΑΒΙΟ, 

ΗὔσΟ σΒΟΤΙῦ5ϑ 5. 

ΤΌ ΤΑΥΙ, ιν ΠΙυ δι βδπιο, οἱ οΧ οὔιι.8 πον εὶθ δ ΤΩ Τ86, 
ἥπαπι οδιΐπε8, ἀἰξηϊιαιὶ δι πιπια ἀἰρηΐα8 δοοεβδὶξ, δαάοχοηι- 
τὸ Βαυὶο Πἰἰοσασῖο οροεὶ τὰπτὰ οαποὶΐ σομ 8 οο] Θραστλπιθηι 
ΠΟΙΊΘῺ ᾿ΠΒΟΣΊΡΟΓ6. ΝάΠι 8ὶ 16 ΓΟΒΡΙΟΘΣΘΠΊ , ΠΟΙ ἸΡΏΟΣΑΡΘΙΏΣ 
“υδηίσαι [0] ΔΘ θ γαῖ), πῃ 400 οἱ ἱπποοθηίδ τηδ8 ρΥδοϑι ἀϊυ μι 
τορειίδϑεῖ, οἰ οΔ] δι} 182 5ο]αἰϊπι. Αα ἴθ νϑῦὸ δὶ τὴ8 νοσίε- 

,» Παϑοῖγα πο ροΐογαπι, φυδηίατι ἢ860 ποβίγα ἰηἴγα ο6]-- 
ΒΌχα ᾿ΠΠυ [αδιρκλ, 1 αὰὸ ἰ6 Ποϑ8 οἱ Ἀοβεθα οἱ ϑαρίϑῃϊα. 
ἔπ ἰοσαγαηΐ, 8 81 Ἃ}γϑῦϊ. Μία] ὶ ἰδπιθα ἱπορίαπι ἐοδιαίδπι 
ἤασενο, αὐᾶπὶ 601} ΡτΟ 8 δδομθμα ἀείωασοτο. Νδιὰ εἰ δρυά 
Ογίθη ϑ ρορυΐϊοβ, 101 δραβ 8'πθ ἀοηἱβ δάϊγθ ποῖδβ δσγαὶϊ, 
χαϊαίπιο ἀἰδἔαπρὶ Ἰίοεθαϊ, δὲ φυΐϊθυ8 ταϑρπάγαμ νἱος ἐππϑ γιατ 
ὩΟΙ ΒΌρΡρεοϊοθαὶ οορὶα, τ20]4 58]98 ΠΠἰὰγὸ ογεθρδηίυσ. Μο- 
νἱϊ πὶς εἰ μΠοο αυοά 80 αϑρεοῖα ἰχμο τεϊοραπάδα που βαπὶ |1{ε-- 
186 ἰδὶδ6.» α4τ188 ἰδ [6] Ἰοἰδν 11 01015ι1}. αὐ Πδο Ια θ σα β6χὶ 
Ῥοδδῖ8, 15] Βδῃο δ] ἰαγιιπὶ ππδραϊ πο Οὔγασιεῖ. Ἐδοϊνδαΐθπι 
οο ρδηια8, αἱ φαΐ ΒΟ ρυῖναῖ 8 ἰδηϊαπι 86 ἃ ΡῈ}]1018 480-- 
416 ποπηϊηῖθι8 {01 ορϑίν οί 8 δ, πο ρυϊναίπι μοο τηοάο 
δεα μυῦ οθ αυοηας εἰρη βοανθη. Νδ οἴ ἴῃ 6411} εἴ 
βεσυχ αίοπι δὲ ἰγαηα. ] } τὰ οἴη Βορῖο Ὀοποῆοῖο, [6 οὐπι- 
τηδηάδηϊθ. Ὡ8Ο[118 81Π1,) ΡΣ δϑὲ υἱ 8116 η8ἃ ἃ πὸ ΠΟΠ 86 Π 018} - 
Ὀομδ, πη086 ρΡδγ ἰθ.4}1146 οοπιϊμευα πὶ, Νἥαπι αυοα ξγαν!δ 
16 Ὀ6}}1 ον 1118 ἰδχηροδβίαβ Ἔχίθγηδ ἰδ) δγπιὰ ἔδο 1} 6 ἤθο 
ἰγδοῖνα ἀἰδδδονιῖ, απο χοϊοσαὶο αὐϊαπθ αρὶδ ΣΡ ΟΓΙΟ 
ΠΟΙ Ρᾶχ ἰδῃίιηι ΓΟρηΟ, 566] οἱ ρ8018 πιϑηδιχαθ Πάμοῖδ ΟὈ- 

εἰτ, ἴὰδ6 ργδθοῖρας ΑἸ αι ἰὰ] ρταάθηιδα δίφια ἱπάιβισιαθ 

δοσερῖίο [ογεμάσπι, οπιπο8 θ0ηὶ δρηοβοιηῖ, οἵ ΣΏ 811 ΠΘρΡΑΓΘ 



--- 

ΝΕ ΄-- ΒΝΈΕΈΕΞΒΕ 
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χὰ, ὈΘΕΡΙΟΑΈΤΙΟ Η. ΘΆΟΤΙ. .᾽ 

πο δυάεμι. ᾿Αοσεαῦίξ αἰϊοσιπι, ργὸ 410 ποὸπ πὶ πὺ8 νοδὶθ 
ἀερεο, αυοά λμδἰδιε 8 ἨΈΝΕΙΟΙ Μαρηὶ οομ8}}1}8, ραὶν δε. 

τ1686 ι88] υἱδῖ σοὶ ψΟ}}]8 6886 οδϑίθπα δ: ποῦ ἰδηΐι: 

δρυιὰ νοβ ρμοϊοδὶ ραιοοτγισα ἱπιρ οἰ βϑἰπιογυπι Ποιαΐηυη 1Π-- 
δταίῃδβ δο Πη8] ρηιι8 Δπὶ πη ἴῃ οροπι ἀ6 80 θϑηΐρηυσι, 8]}6- 

᾿χχνὶ πὶ 60 ἱπάϊρπι πθὸ οἰ ρίδηϊοπι, ;ϊ ριομξογθα ἀοβοεσοπάδεῃ 
᾿ς οθμδοδί9 γοΙρΡΌΡΙἴοδπι, πῃ αυδ ρἰυτίπιί το τηπίδίδβ, ῥσο- 

διγϊδβ ἰοξζεδ, διιοιδηι (8116 ἔοεὰθ μαρὶϊαπι ἰδοὶϊϊα ρ6-- 
χωυηἴ, αυ89 ΠΠΡοτίδ8 ]ἶπια οχυϊαγ, Ἐδχι Πθοβ αἱ Δ] 1]. Π.8Π-- 

 ἀο Βερὶ8 δυοϊογιδιθ, Θ0}81}119 ἰδ, ποι Δ] }1.δπ πιοάο νἹάθσα 
1Ιοοαῖ, ἰηἰὰ8 ΒΓΠδπὶ δὸ δίδθὶ]θηι, οχίσα δπ11011}18 661 1δ15 
ΘΠ υ] πα πι, Σηϊταλοὶδ ἔου ιν Δ Ρ1]6σα, δε ραϊτίδπι ἀπΟσΌΘΥθδστα 

ἴῃ οὑπὶ ταδιϊυἴδηι διαί, πὶ αὰο Δὺ δῆπὸ ΜΌΙΓΧΧΧΙΧ 
δὰ δοῆὰ ΜΌΟΧΥΠΙΙ Ἑπγορα πιϊγδηῖθ ἤογαϊι. Οαὶ δ 
μοῦ ᾿πϑαρας δἀἀαίαν, υἱ 486 πυπο ἰοὶο ἔοφεπιθ οὐῦο ΟΒτῖ-- 

δἴἴΔ! 0 ΘΧΘΙΒΟΣΌΩΙ Ρ6}16 δὲ 6] ΟΣ τ δαηληα, 68, (4118 8.- 
διϊγαπῖθ, ἰ.0}}} δϑοαυΐβ ἰορίριιϑ ροβϑίαὶ, ἰ6 γεσοὸ δὰ ἰδυ 965 
ἰμδ8 τηδχϊπι8 δοσθάδὶ ουμπ]υ8θ, ρεγροίμοαυθ οχϑίανιϊ αἱῖ- 
198: πη]. πὶ ΒΏΣΙΔΗΟ σοποσὶ χὰ] 118, Ὡ60 απ δη18 ἰδπί  στῈ-- 
εἰἷ8 Ἰαυά!υδααθ ροπδαηαπι, 8064] 6᾽8 ἱπρυὶπι8 Ὀοπίίαϊο, 
υ] μδοίδ δμοϊογίδθιιϑ υἱνἰ 846 νἱία6 Ῥσδοιιῖα 1106. 8] 116 ῥτο- 
τσ: συ}08 ἰαΐεϊαθ Πόοροιι Οριππυπι, δ γορηυπι, ἰο4 6 80 
ἰμο8.9 1 [ΠΠ]}8ἰν88πὸ., ααδηίι! ροδβδϑιιπὶ ΟΟΠΙΠΊ6Π00Ο. 

᾿Ῥοκίγιιο Καϊοη 85 Μαιῖὶ ΜΌΏΟΧΧΙΠ. [μἱοῖδο. 

᾿ 

- 

“΄ 



ΗΘΟΝΙΒ ΘΒΆΟΤΙΙ αν 
᾿ς ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

ΘΟΙΓΕΒΑΝΈ Οτϑοοΐ δὰ ᾿ἰρχόοσυπι ηπο8 ᾿οροθδοὶ χηατρίμοπι, 
υἱ υϊά πιοπιογία ἀἰρπῦπι οοσυγτεγαὶ, ααὶ 8[6 1181 ἀρρμίηρεξο, 
δΔΏϊ χ ᾿ίοταπι, 4τ|86 δ βοαγεῖ χρηστὸν, Ἰὰ εδξ, τέϊία 6580, 
ηποὰ 60 ἱπΐοοο ἀϊοερθαΐαγ. Ὠοίμαάς δοσαπι, 4086 δἷο Οὐϑοθὲ- 

νδυνοσϑηῖ; Ρ]Υα016 8:0] οοἸ]δοϊ Ομ αι οι οραπὶ 81] υ8ηϊ, 4.82 
νοσδῦαηὶ χρηστομάϑειαν, εἐδπιαὰς αἰρσοχοραπὶ ἴῃ ΠΡΓῸ8 80 
εἰϊα]06, ἰαπαῦδπι ἰπ ρχομιίμασῖδ ππᾶθ, δὶ ορυϑ εϑϑεῖ, ρ6- 
ἰογοηΐυσ. ἘΣΧΟΕ]]6η8 πῃ ποὺ σόθεγο ἔν οδῃηῖο διοθδοὶ 18-- 
θοσ, 4υδηι δ τηδη08 ποϑίγαδ νϑηΐ886 60 118] ΟΥ͵ἱ8 ρα ϊδη πὶ 
εδῖ, 4υοὐ εἀ ἔδοϊαπάα ςοἸ]Θοΐδπδε 1818 6ϑὲ δου! ρίοσ: θὰ 8 πλ1}}- 
ι.|5 4008 ΠΟὈ]18 δϑίδβ ἱπν1αϊ: 118 δ 1066 ΠΟ δουῖπι Ὑ]ΟΘΠΙ 
δρυδ Π08 ΒΌΡμ]εαϊῖ. ὙΥἹχὶϊ δαΐοπι 18 ζοδῆπθθ δίορθαθαθ αυο 
ἰεπροσα ἱποογίιπι, αἱ οοσίο ροβδίᾳααπι πη ροσαίοσγθ ΟΠ 8118.- 
παι Ἔγαϊ Ὀγοΐαββὶ: πδπὶ ὅδ: Ὁ]108} πῖον οδϑίογοϑ δι10- 
ἰογϊϊαῖθ υἱἱϊὰν., αυἱ δὰ 70]: πὶ ἰοπιροσγα ῥσονιχιῖ, (Ομδ9 
νεσγὸ δοσϊοσὶ8 δουὶ πῃ αυϊρυδάδια 110118 σοι ραγθηϊ, ΠΟΙ Ὁ 
1ρ80 δυηὶ ϑίονεθο, 866 Ὁ] ογιγα οΟἸ]]δοϊομο δ 114, αἱ 8ο]οπῖ 
ἢοο ρομῦδ ὀὌρόγὰ πα] ογυτι δ δ πγθπ 19 σγοθοογε.) 

ἴη ἀϊϑροποηά 8 οοἸ θοϊα πδογαση {1118 ργο ᾿πσϑηΐϊο ἃς οαρία 
810] αυ 9486 ΟΥ̓ Ποῖ αἰἰρὶϊ : 419Ππὶ νΟΥῸ 8εουίαϑ δὶ: ϑίοἰι θα 8 
ΟΡΟΓδ6 Ῥγϑίϊ τ οδὶ πόδοοσο ἄηποὸ ΜΌΧΙ,Π,, ΠΡτ πὶ δῖο.. 
ναοὶ ἀαϑηόσυβ δα δὸ [,μ1|πὸ ν εὐ Ἰηϑονρίωτη ποο τποαο: 

Κέρας ᾿“μαλϑείας. ᾿Ιωάννου τοῦ Στοβαίον ἐκλογαὶ ἀπο- 
φϑεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. [5 ΠΠ 6» 8116 α]ὰ ραγιοπο αἰ 
αι (105 χουνε ΟΧΧΥΤ, Ναᾶπι ηαμοὰ ΟΧΧΈΥ͂. τη δὐϊιοηϊ- 
μὰδ5 ἰαπίη ἀρραγοαΐ, οχϑουὶρίου!θ δὲ νει, {1 ΠΠΙΘΙῸϑ 
ΧΧΧΥΙ εἰ ΧΧΧΥ]Π. Ὀϊ6 ροδιιῖ, Ῥοδίοα ἀηπὸ ΜΌΠΧΧΥ. 
οχ Τοδῃπὶθ ϑϑμῖθμοι Ὀ19] οὐ μσοα (ἀμ θ᾽ α5 (δμιον5. οὐἱάιι 



ἃ 

ΧΙ - 6 ΡΒΟΙΠΕΘΟΜΈΝΑ 

80 1μΑἰἰπ!ἰδῖς ἀοπανς δ] απ Βιοβδοῖ ραγίοτι ἢοο τοῖο: ο- 
᾿αππῖδ δϑιοδαοὶ Ἐοϊοραγιωι ἐἰδτὶ αο, φμοτίωτι ῥγίον ΒΔ δὲ-- 
οα8, Ροδέογίον ΕἸλίοαδ οογηρίθοίϊεμν. ϑεα ἐχ ῬΒΟΙΣ Ὁ15]10-- 
ἔποοα, απο γερὸ δῖ; αϊβοίπιυδ, ἴῃ ϑίορδεὶ Ὀρεσο ρσίπιμπι 
οι πΐδ86 ἰοοαπι ]ἰργοβ ἄπο8 φοβ Οδηΐοσιϑ δά: δοουῖα 
ἀεϊμάθ αιδ6 εὐϊάοται Οεϑπασαθ, ποῦ πὸ αἰ πυπὸ ᾿ἰῦτο, δοά. 

ΣΧ ΟΡ Ώ8, 4ποσττῃ Ροβίειου, οροτῖβ ἰοϊϊι8 φυατῖυα, ἱπίϊ πὶ 
ἔδοϊοθαὶ ἃ ιἰϊ]ο 46 ἈΘρΌΒ]1οδ. Ουΐρθυδ σορη 5, ποη αἱ Ἐῆ -- 
(116 οδὲ 8864 01, 481 1π ΟΥΣΏΔΏ 615 {11 0}16 ΓΟ θ τ δοουιὶυ8 

δἰϊ ϑιοθαουϑ. Νδηι ϑαριε δα διιμάϊαπι, φαοά ρΒ]οβορμίαπι 
αἰοίπηπα, ουπὶ ΕΡίοαΣο δἴαιθ 411185 αἰνχοὶξ 1π ραγίθῃν πδίυγα--. 
16πὶ οἱ ἱῃπ πιογα] θη : ΠΟ 81η6 οδιιϑᾶ, ἦδπι ταϊϊου δ] 18 8 Γ5, 
τὶ οἱ ογδίουδ, πιᾶρὶα ἰοϊλυ8 ν᾽ ῖΔ6 Σπδι γα) 6ϑῖ, δι, 
δϑίυαἱ! 11}}1π8 ρᾶγ8 δἰΐασπα. Νοϊιδα δυΐθμι πδίυσα δ βοϊθη δ 
βιχαϑἑς δα ρβυ]ο ἰαχῖυϑ δι γΌ]ρο ϑαπιὶ ϑοϊθὲ, δι παίι-- 
Ὑὰθ ψοσδθ.]οΟ ΠΟ ΤσΟΥΡΟγΆ 18 ἰδηΐυτη., 864 αἱ ᾿ἱποογρογα]α 
ΘΟ ΡΣ ΘΒ θη άθη8, οἰΐδηι ἀϑίεσμδπι δὲ οπμηἷ8 παίαγϑθ ορίβοθπι 
παΐυνδϑη, συδῖ Ὠροπὶ ἀϊοϊη;8, [ἰ8686 οἱ ἰγδοίδιο ἐς Πδοὸ 
οἱ ῥυγονιάθμία, οἱ ἀ6 πυμλοσὶδ δὸ ἤριτγιθ, ἰοίδαυθ 8:6 γα} 15 

᾿ ϑοϊοπιία μοο διδιία ᾿ποϊααἑαγ. Μογδ]ΐαπι δι μγΐηνυβ ρ6-- 
ΠΘΓΆΪΘῚ σοηἰηοραὶ ἀοσίχπδηι 46 νἱγίαίθ, οἱ 19 ΄αυ86 δὰ 

. φιριαίοπι ἀυσαπι: ἔδοϊο Ἰηἰο ἃΡ δὰ ραγία αυδηι 1, δογιϊ8 
νοσεῖ περὶ τῆς πρώτης ἀξίας, (ΝΜ. Απίοπίμδ: ἔσω βλέπε. μη- 
δενὸς πράγματος μήτε ἡ ἰδία ποιύτης, μήτε ἡ ἀξία. παρατρε- 
χέτω σε. «“εοεϊπιαίίοποης Οἷοενο,) ϑϑῆθοα ἐπδρδοέξϊοηθηι 
ϑιδώγι ομΐηθ αἰδέγιδιωθηπέεπι, δὲ αἀδϑέϊπιαπέθηε πιεαγέο φιωξά-- 
446 αἴρει δὲ. Ῥεῖτανϑ ἰρίταν {{}09 γαῖ, 46 δ] οἱ σεσιπι 
αἰν] παι απι ΘΟΡΠΙ ]ΟΏ6, 4Έ 61 80. ]οοἱ 111 δα τόσο 8 ἀϑῦπι Πᾶ-- 
»εαὶ. Ηωυμπο εχοϊρίοραὶ δεουαπᾶμ8, 46 ταϊϊοῃ δ] ασὶθ εἴ οτᾶ.-- 
ἰόγῖα, ἄεαιε οτδίϊομα οἱ 1116718, ἴ ΨΈΓῸ οἰΐᾶπὶ ὁ ροθϑίϊοα, 
δὲ αἰοοπάϊ ἔοιταα αυἱ ολαγαοίογ ἀϊοϊϊαν. Τεγίίαθ ογαὶ ἀθ 
1ρ8α τηογαὶὶ ρᾶτία βαρ εηϊϊδθ. (υδείιι8 46 ψεῸ 68 ἔχ πάα- 
ἡπεπίο, Βοο οϑὶ, μυπιδπδθ γοϊη δι 8 ΠΠρογίδίε. ἴῃ (ὐδηϊοσὶ 
δε ϊομθ δεοιάαδ ἐπ] .8 οὐπὶ ρτίπιο οὐδ! αἱϊ. Τογας δαΐοπι 
ἴῃ φυΐπααα {ἰτυ]ο8 οὶ ἀϊδισραϊμ8. Οὐλ γεσο φοδὶ {]Πὰπὶ ἀθ 
πθεγίαϊο νο] απ δῖ18 πυυπδηδα { ] τὰ ϑοα θυδηαϊαν - δ πα πι6- 
γι ὑθ4π6 ΧΕΥ͂Ι. ρεγιοσαηῖ, δοίϊδα δ Θοσυμι ἰοπιπιαία ἀρυὰ 
Ῥιοιίυπι χοϑίαπὶ, οχ 400 ἀϊδαίπγμῃε ἰγαοίαϊμ τ 1110] αυδίθηι 

ηςς 

- 



ΗΘΟΝΙΘ ΟΒΟΤΙΙ. ΧΙΙΙ. 

6886 ἢ] ΟΒΟρ πὶ οροτίοαϊ, ἰμπι. 46 το] ρίοπθ, αἱ 4188 δὰ 
ΤΏΟΣΘΘ γθοῖθ ΖΟΣΊΠΒΠ 605 ΙΒΧΊΠ1Θ 6ϑὲ ΠΘΟΘβ887,18, ἴππὶ 1118 

40δε δα Βοιπηυγ ᾿πίο 86 ΘΟ ΟΥΒΒ ΟΠ ΕΣ ᾿ΥΒΘΟΙΡῸᾺΘ ῥοΓ-- 
εἴπη, οἱ 4086 πιοπηϑπίητη δἰχαοά 1 νἱΐα πάρθγο ρυίδη-- 
ἴων, πὶ ἔαπια δ)ὸ ρίοσίβ, ἴὕτα ἀ6 υἱτίἰ9 βΈποΥΆ 116 αὐδοάδῃι: 
Ῥδιβ σνεέτο  ΠΠΡτὶ τιἰῦτπηα 6 δ}1ο 1118 ογαῖ, ἀδασο βϑμθβοὶ 
οἱ ρσταῖϊα : 4.81) Ῥδυίδιι Οὔπὶ 4]1} Ροδίγειϑιι ΣΟΥ] Στ [8- 
οἷἶδηὶ, ϑιοραθῦδ 160, Ῥιυΐο, ῥυΐογ ]οοο .ροδβυϊὶ, φιοα 8πὶ|:-΄ 
οὐιϊ8δ6 δὰ ἀϊδοεπάδῃι, οοοπάδεσαμο νιγῖα 61 80} ΣΠΔΧΙΠΊΘ 
Ἄοομϑίἀογασζεῖ, (40 3561π88 7801 ἰηἴοῖ ποιητικὰ, ἰὰ εϑ8ὲ, οῇὲοϊοπ:- 
ἐΐα ποποδίδσμτῃ δοϊϊομυπι μοπηπὶ δίοϊοὶ) ΑΡδοϊαΐδ μδο δϑ-αχίχ 
ΠΕΓΆ]ΐ ἰγδοίδιἰοηθ, δεαυθθαϊον Πἰὐτο ἰογιϊο, 486 ρδγ8 ῬὉσίοσ. 
εδῖ. Θεοποσίδηδο δαἀϊ( 018.) 80 .6014118 νχταἴαπι ν] ]οσ 416 
ἐπβχηογαίίο. ΓΙΡῸΣ ν ΤῸ υ]τἰπηι.8, φυὶ ο᾽ υ566πὶ δα ΟΠ 18 ραν 
ἐδὶ ροβίοσίου, ρυίση οομί! πεῖ ΟἹ] 6 ΠῚ δοΙ ΘΠ 8 πὶ, δὰ αυδτα 

Τεΐοσιοσ οἱ χη 8718. Θεσυϊίυν Ὁ δο, 41] πὰποὸ ελῖ εἰϊΌ [5 
ΠῪ]., δσδ τοὶ [8 Π1}}18718., τιδ41τ|6 δαὶ {Πἰπ] τὰ ΧΟ]. Ῥὰγϑ8 
Ροδίσεσηδ δα "1 Υ] υ840}0 ποι οομίἰηδΐ ργδεσερία, 486 νδ-. 
τὴδ Βα πηδηδ6 ν]ῖδ86 οδϑ: 0.8 Γαβροπάθοῖ, ποαὰ6 ΟΟΙΠΙΟα6 88- 

ι15 δα δηἰεσοάεπίοβ {1068 τεΐεσιὶ ροϊμ γι. 
Ἐξο οὕπι δ]1ῖα, αδ6 δρῃὰ δϑιοθαθυπι οχίδηϊ, ἔγαριηθηία 

νεῃογαὶαϑ ΒΌΙΩ δΟΠΊΡΟΙ, [ΠῚ ᾿γὸ 7760 ἴῃ αὐἴο ροοίϊοδπι 
αἰδοῖα οἰπρυ]αγῖϊον ἀ]οχὶ, 4085 ᾿ρβὶι8 Βεπμεβοῖο βευνδίαβ [δ- 
Βοπη.8, Ροεΐαυ τ γ6 14 }148ϑΘ ὙΨιάοθδμι δηΐτι δδθρ 886 ἴῃ 
1118 υϑὰ νϑηΐγο 14, υοί 46 Ηοιηοῖο ἀϊχὶϊ Ηογαιϊα8 : 

Ομὲ σε εἷς μμϊοΐγωνι, σιΐὰ τμῆρε, συ εεῖϊε, σωϊᾶ ποη, 
Ῥίσηϊια εἰ πιεῖζιι6 ΟΝ τγαῖρρο εἰ Οταπίοτε ἀϊοὶι. ᾿ 

Ῥεου] ατῖἴοτ ἀς ἘπαγΙΡ᾽ ἀθ ππθπιμοσαπλ ἃ Οἰσεσοπα (Ἰοΐππι, 
οἰπριεῖοβ 6718. νογδιὼ8 δίπρμία 6586 ἐδδέϊπιοπία. Οὐδ οἱ 
Οὐἱπε]Πδη}8 αἰ ἐπ δὲ8 φμαθ α ϑδαρϊογιεϊθιιδ διἐπὲ ἐγααϊέα, 
Ῥαδπε ἰρϑὶ8 88 ρωγεχη (ΑἸβαπᾶρυβ νεσὸ δοοπίοπι ρμἐοδ0-- 
Ῥλϑπὶ Δ0061141.,), Μεπδπάσαπι νοῦο, 4] οοἥεπι Οὐ]η δ ήο 
λυ ά!οθ οπιπεητ νέας ἱπιαρ θη 6 ρ᾽ 6581}, ψφιοϊχοάο ΠΟῊ 8ι.-- 
ΒΡΊΟΕΓ ΘΠ, οὑπὶ ο͵5 δοι οῃ 18πὶ συλ ἀδπὶ Αροδβίοϊογαπ) οχί- 
Ταΐι8 1} αἰνὶπ!}8. 81}19 ῬΘΡΊ 5. ΘΟ; ΒΕΟΓ ΣΙ ἡ Οὐ)8 ἘΧΟΠΊρ] πὶ 
8εοὺι! ΟἸομνοιβ Αἰοχαπάνι 9 ἀἰίψιις δου ρίονοα. δη!ημὶ 

Οἰιενἰδιίδδο οἰδομ] 86. βάδδιπ) (ἰἰὸ στδθουνλαμι μοείδλιμι 
0 Χχ18 Θ υ] σπιαῖα δια, αιθυ5 ορογὰ δυἃ οχυγηθηϊ, ᾿Ροί- 



χῖν. ῬΒΟΙΕΟΌΜΕΝΑ 

«Ειὶ ᾿ὰ δοᾶοπι αἴδεοία, οχ 40ὸ δα ταπιρυ δ οδπὶ 5:η νοσβῖυδ. 
ὉΟοουχι δαὶ δηΐπη δηΐπιο πο 46 δοδᾶγ Αυρυδὶο δυοῖο-. 
χᾶμα δου ρϑογαῖ, ἐπ δνοϊνοπαϊϊδ μέγμέδημα ρας ἀμοέογέδιδ 
πὲλὲξ ἀδῳμθ 6ι27)ι 6886 δϑοξαξ(ιῖ, Φιδα7 Ργαεοβρία, εἰ ἐ-- 

οπερῖα ρωδίϊοο νοὶ ργίναξἑπει δαϊιῦτία: ἑέα μὲ ἐα αἀ νεγδμπε 
ααδορία,, αμὲ αὦ ἀοπιδδέϊοοδ, αμὲ αὐ δαθγοϊέμμεγ ρτονἐποῖ-- 

᾿ ἀππμηηιδδ γθοίογθδ, μὲ αὐ ειγϑὶδ τπαρσιδέγαξμδ ρίετιωπφμα. 
χηδέξογ δέ, ῥγομὲ φείδημα πιοηξέἑοπῖδ ἐπάϊσογεί. Ἠὰδ8 οὗ οδῃ- 
888 8006 πι6-ἱπρεϊῃϑ οορὶξ δϑαιϑμαὶ (ἰοοσοηΐδ' οχϑεορίυπι, 
φυὶ ορίϊπια αἀπαουο οΧ. αταθοὶδ ἐσαροϑῦ 8 δία οοΙ πο 18 
Ἰοοδ 1,αἰϊη18 νογϑῖθυ8 σοαάοραὶ, υἱ “πὶ ῥσοπιρὶα ἐδ μαρεσοῖ, 

Ὡδοΐ ζαΐωγα δα ογδίϊομεβ δυὶ δουρὶ Ῥμιοβορμῖοα. Ουοὰ 
ἴῃ νεγοὶρυδ ἃ ϑίοραθο οοῃϑθγναῖϑ 60 πιδΐοσο οὔτ ἔγυοία [ἃ.- 

χχχ οἱῃτηϑ πηι νἹάοθαν, φυοα Οὐ ϑηδγιϑ πῸ}108 γΟΥδ}9 νοσϑὲ 118 
χεααϊαοταὶ, σοπίεπ! 8 801}18Δ ΟΥ̓ Ο;6 86 8} πι ΘΧΡΥΣΠΊΕΓΕ, 

ΤΩΒΡΌΟ ΟΌ. δταιῖδο ἀθι τ θηἴο : 40}08 διυΐοπι νεσιογαὶ (8}- 

ἰογιδ αγαεοῦ [μἰϊποαϊιθ ἀοο ϊδδίπλιι8, π νογίογαϊ, αἱ ἀρρ8- 
᾿χοχοῖ ἴῃ οδγμθ8. ἔδοϊθ δ δα πὶ τ π18 ἔμ 1856 Θχογοὶϊδ-- 
ἐμ. (ὑδρίαπι ργίάθπι ᾿ιδηο οορὶἰαἰοηεῖ αποιηϊηυ8 6Χ86-- 
4υογον, ποροῦ ον ιν χ10[68 δία: δεβϑίι9 Οὔ8Ε}11, ἄοηθο, 1ἰα 
ψο θη θυ Σοὶ ρα ] σα 6 8118, 10 οατοεγοῖα Ηδρας σομ)θοί8, 
4υδηλΐα βου Ομ ἱπβιχυγηθπία τα]]οῖα ταλ δα ηῖ, εχ μος 
᾿χεγοϊἀπιεηίο, υχία Ὀεοῦμ οἱ θομδηι σομβο 6 Ἶ}8Π|Δ δίχα 

ΒΘΊΠΡΟΙ ἃ [16 δία 8 ῬΓΔΘΒΘΠ 19 ΓΕ ΡΆΡ]1οδε οἵ σοῃμοοτάϊδο ρχο- 
οὐυγαῖδο, ορίϊπη πὶ τ} 1 8ο] αἰ λα πι ρᾶγανὶ. Ῥοσγνοπογδμι δὰ 
ὑϊαμι ΧΙΙ͂Χ,, οὐαὶ δου 6 561 φυοαμα ΟΟΡ]8 χὰ} οϑὲ δύθηι.- 
ἴα, ταϊιοῖο χ}}} ΟΧ ἹΠΘΙΠΙΟΥΔ ΘΟΙΏΣ, 4086 ᾿ἰΕΡΟΓΆΠῚ 8011- 
Ἀϑευ ΔΙ 46, ἴδια γνϑϑίδο 90] {41}18 Ἰεναπιθηῖο. μρἰϑίθλ τ 
ἐγαδιοί8 ροϑῖθα σοϑι δὶ ἸἰΟΥ Π.1881}) ΟΡα8, οἱ δὰ οχϊίτι 
ρον αχ). Ὑ δεῖ δυΐθμι σα λπᾶ Ογδθοᾶ 581π|}}} ν ΓΒ. μι 86-- 
Π6.6, ἰϑὲ ηυοὦ ρῥγὸ υγοὶβ ἰ6ρ6 50] 15 Πγτῖοοβ νἹποῖΐδ τις 
ἸΠ6γ 5, ;ἱ [δ 18 πιοϊἰαἰΐοταδ, δα ρϑιϊταὶ, [ἢ (οποοταπι νοχ- 
8.8 Σἰ Γρτοίδη 18 ̓δι15 δι ΠΙΡοΥ αἰ 6 Πα π]σόσγιπι (ομιΐοδ, 
801} ἰδυῖα ἰαγηθη, χυαπίαγῃ Ρ]δαϊι8 οἱ Τ᾽ γαπὶ 8 ἀδυνρϑηῖ, 
506 [ὉΓΠ16 40.815 εϑὲ ἴῃ Δροϊορὶϑ Ῥῃαοάχι, Ψοσιὶ δυΐθαι " ἤθ ἢ 
μα τ δεν νη ον, δαμοιί8 ἰδιμθα ἀὐδη Δεαίαπι Οἴσοσο, 

ας νιὰς Ηϊοσοπυπαιπι δὰ Ῥαπιπιδοβῖσθπι ἀδ Ομ ϊμιο δόμοσα ἐβίουρσο 
ἴδηαι, , 



. 

ΗΘΟΝΙΘ ΟἈΟΤΊΙ. ΧΙΝ 

Οειτηδηΐουβ, Ανίεπιδ, ΠΙιοηγβαμπι Ῥιϑοίδηη85. οἱ ἰάεπι σ 

Ανὶίεηυ, ἰἰα πὶ Ῥ]ογτυππιααθ σΟυϑ πὶ αυοηιδ. ΠΟΙΙΘΓΠ δὺ- 
ᾳυανοτῖπι. Ηυ)π5 οροτῖβ νυ] ρίδ8 δὰ ἃ] πιὸ 5ϊπιῖ}}]6 ὑγο- 
ἀαχὶϊ, αἱ εχ ϑοόρβοοὶο εἰ Ευγίρί4ο, φυϊοηυϊὰ δα πποσοβ ἔδ- 
οἷδηδ ϑίορδευϑβ ἱπίδοϊπηι γο] !αυοτγαῖ, νεσίογεπι: δία 1 ἄσπὶ 
δοι οἶδα 4πῶ8 ΘΧ ΔΙΙΟΣΤΌΙΙ ἰγϑρΟΘ6}18 οἱ ε οοηοϑα δ γθοθπ- 
τἴογθ μαρδπιδ τοὶ ϊαυ88 : 486 (οἸ]ϑοῖο διοναοὶ ορυβ δχδε- 
παῖ, δαϊ δαρεγαῖ. ϑοῖρδβὶ ἵπ θοάθιῃι ςἀΣ ΤῸ [μπρϊδἰοπὶ 7α- 
σὶδ ἢ] Δ πα ἷοὶ ἱπδιι τ ὰοπο8 ραϊγὶο ΒΟΣΏΟΠ6. ϑοσίρϑὶ 86Γ- 
ΣΏΟΠ6 δούσπ, δε ψογϑίρι8, ΠΠΡΤῸΒ 86 ΣΧ ἱπ Ὡ:80}Π| ΡΟΡΌΪΑΓΙ ἈΠ], 
Ῥογορυϊηδηϊϊοπι τηρχίτηθ, αἱ 4πὶ πηρίοσιπι, ῬΑΡΆΠΟΥΤΙΠΙ,. 
Τυάδοογυτη, Μδ υτηεἰϊδίδττι οσοημϑυοιπ ἀπο ἀθο δγ 6. ΠΟΤ 

Ῥοδουθηϊ, Περεγοπὶ αυὸ δὶ 86 ἰπογόηϊον, αὐ οἰΐδπι 81108 
οομνοεγοηῖ. ἴῃ 60 ὀρϑῖθ, αυο παρον ἔδοϊυπι εϑὲ ρυ ] οὶ 
᾿ατῖθ, δἰσιιϊ πιὸ δτοτιιμι δηΐθ πιὸ ἰδθοσῖθυ8 δα]αΐαπι ῥτοῆ.- 
ἴδον, ἰΐα εἴ ογάϊποη, οἱ 8114 46 ῬΓΟΡΓΙΟ ἃ πιὸ δυπι, ΠΟ 
ἀ:ϑρ]Ἰοἰϊυτα 866}}8 )υάιοῖθα8 σοαδάο. [Ιπ ἢ]8 ἄππὶ οὐσΌΡΟΣ, 
ϑουῖρεῖϊ δα πιὸ νἱῦ ἀξιπογοη δα Ῥοδίοχιαιὶ πδῖαϑ, ἘΠΟΠΙΔΒ χχκὶ 
Ἐτρεπηΐαθ, Οτἱοπιδ]ΐαπι Πἰηραδττπι ᾿πβίδαταϊον, ρασζασὶ ἃ 86 
οὐϊιίοποπι δγόσιπι Νονὶ ΕΟ 66 γ}9 σσαδοῦση, ϑυγίδοδπι, ΑΥΔΡΙ- 
σδπηι, Αοἰ πορίσαι, οπὶ να Σ}18 1 ογρσυ οι τι ἴ,αἰλη18: δά 
ὁαπὰ πο ἷ8 οὐ πδηδηι ἢ" πρ]ογασὶ ἃ 86 ΟΡ Υ 8.) ΔΙΑ ΟΟΥΠι, 4105 
1πΐον οἵ 116, "1818 ΡΙῸ αἰϊεοῖϊυ 810 α8Π| ῬΤῸ που ϊο πιεθο, ρο- 

πορθαῖ. ἔρο αὐδπιν18 8Ο ΓΘ ΠῚ 418 Π| ΡΘΥΊΙΠΙ 8ρ10 1] Θρὶϊ ροϑὶ ἀοοι8- 
ΒΞ: ΠΙΟΓΌΠΣ ΨΊΓΟΣΌΙΩ ΕἸΓΆ5ΤΩὶ, ΒοΖαο, ΜΔ] Πομ Διὶ, 78 86 }11 Π.6 8868 
τοϑίδσοῖ, ἰδπλαπ αἰ Υἱγὸ ἰδηΐο ΟΡ] ΠΟΥ, οομ͵οοὶ 'π ΟΠ ατίαπὶ 
αυδα δά ψοσδδ ᾿Ἔο 101}18 ᾿πααρδιϊοη θη, ̓ ηἰογργοϊδἰομθηι γ6Γ-- 
Ῥοστιπι 80 ΘΟ. οι η1, οΟ]]δἰἱομἜ πὶ] οσογυπι ἰ ἐπὶ συγ εηΐατα 
ἐγδοϊδηϊ μι, στἰϊαῦ ἸΠΟΣΌΣΠα.6 1] ϑἰΓαϊἑ λοι, Ῥογιϊπογὸ 
ΣΙ "Σ υνἹἱαοραπίοσ. 7απαθθ δὰ 1086 ἔπη ῬΘΥΘΏΘΓΑΠΙ, 
οὔτι δα τ 8 0}}} θαποῆοϊο Ὠεὶ 6 νἱποῦ} 8 οχοπιῖαϑ 88π|ι. Τ0π66 
5). ΟΔ]]Π18πλ οπὶ ὙΘηΐ 886, δχοαρίι8 διπὶ ἃ Ἀαρ6 ΟΠ γί ϑι18-- 
τοδί δα Ὀδηϊρηαῖο, 48 ΒΌΡΡ] 1.68, Ποη 88 ουἷρα 86ἃ 
ῬΌΒΙΠοα οοἰαπιϊϑιο πιϊϑοσὶ, ἃ Βορίρυ8 Ῥομίβ δὸ 7.818 Ἔχοὶρὲ 
δοϊεπί, Αἴαυθ Παῖο οἰϊὶ παοῖῃ8 οορίδτ, ῥγπηατ ΟΥ̓ΟΙΣ πμοὶ 
ογοῦϊα:, νοσιδίθπι Θοσ πὶ, 4086 ἃ πολ οἱ 1 π05 οσδηῖ δοίδ, 
ΒΏΠΙΔΠΟ ΚΈΠΟΙῚ ΟΟρηΪΐ8 πὶ ἔδοογο: αυοά ϑ8ἰχϊοιἰπι οἵ ορίἱπια 
Β.αὁ ἴοοὶ ἴῃ Δροϊορείίοο, ζδοΐατηϑ Ὡθοχῖϊιϑ8 πὶ ΔΠπΔ]1Ρ05, 4.05 



ΧΙΝΊ, ᾿ ῬΕΟΓΕΟΘΟΜΕΝΑ 

ΤΏΔΧΙ ἃ ὈΑΥὶΘ οοηΐεοῖοβ πα δο, αὶ, 8ὶ φῃ!!ἃ ἀὁ τηδηδοὶ ορὶ- 
Ὠΐϊοηθ ἀρ 4]141}08 πδαϑὶῖ, δρυπη6 δὐβίεγρεπι. ΑἹ Πδὸ οὐνὰ 

᾿ 86οιηάδι ἀυχὶ 46 οὐδη 15, 41 δρυα διομναευπι οχϑίδηϊ, νοῦ- 
δἷθυ5 αταεοθ δὸ 1,αἰϊπθ. Οσγδθοδ 666] πα πον}8 106015 οπιθη- 
ἀαίϊοτα ἰὰπιὶ αποὰ δεηδυπι, ἴὰπιὶ αὐοά σδγηηυη ἴἰορα8 
αἰπεῖ, ραγίπι ὃχσ οοῃ)γθοίαε 1368 οἱ διμϊςογθηι 
αὰλ ἴῃ. Νοῖϊο ποιηπαρυηπίαγ, ραγιϊπι εχ Πἰρδγὶδ, απο8 
Εχ σαρῖὶα ΒιΡ οίμθοα οοσαίθ Ψ11ΠΔ Οἷδσίβϑι ταὶ δὲ ογμα]- 
ἰδοῖταὶ ΝΙοοΪαὶ ἈΙρΆ 1 πδοίὰ8 δ. Ναὰπι ἷπ ᾿'ρϑυπι 
φοπίοχίαμ δπηοπααίίομιο8 σεοθρὶ, αὯο πιΐποσθ οὔτ οἴἴοηϑ8 
Ἰορεγοΐυσ : ο)ὰ5 διυυιΐθι, 086 δηὶθ δρρασεραῖ, ]θοϊϊομΐδ ἴῃ 
ΝΝοι[8 ἔδοϊ τηϑπίϊομοπι. δεα οἱ πϑηδοΥ ΡΙΟΥΌΠΙ ὉΡ6 δυοίϊοι 
ξαοία οδὶ Βαθὸ εὐϊιῖο νογϑῖθτ8 δ) αι τι }][18, αυἱ ἴῃ γυ]ρα- 
εἴ8 οοαἀϊοῖθη5 ἀεβἰἀοταραπίαν. 
Όυμαῖοπι υ}8 Οροσὶδ ἤοη 6δὲ ααοα χ0}}1}8 σοι χ θη ἀθ:. 

(ομδίαϊ δ η1, ΟΠ ΟἸΏΠ68 δοηίθης δ δὲ βοϊΐϊο ἀἰοὶδ δῦ 
Βαρϑδπὶ ΠΙΔΧΙ ΠΌΤ, ἴθ} 68, 4186 νΟΥ8: 8 σομς ποηϊγ, οἱ. 

)πουμάϊα8 ᾿Ἰηἤμεγα δῃΐμπιο, εἰ ἰπ ᾿πεπιοσία Εν 18 ἩΔΟΓΟΓΟ. 
Ηΐϊπο οδῖ αυοὰ δηιᾳυ 88: πι18 δΆ ΘΟ. 18 δα ΡΙεη ἰ46 Ὀγαβδοερία 
ὨΟῚ ὨΪ81 οΑΥΠΙ δ θυ8 ἀδυδηϊαν : αὰο εἰ Ηοχμεγὶ Μ]υ4 Ρεγιὶ- 
ποεῖ, αυοὰ πεγταῖ, ΕἸ γιδαπιπδβίγαπι δα νι απὶ ποη Ρχῖα8 

χει! Ποχίδδα, αυ81. οδαϊογ οὶ διχίϑοσαὶ. Ταηίυπι ποποηαὶ ϑαηϊ 

᾿ιανθηθθ, ΠΟ ΟΠΔΠΙΡυ 5 αἰοῖ]5 Δ] ΘΠ 6886 Δ8ΒΘΉΒΏΣΩ, 

864 ἀϊϊεοῖὰ ορυϑ. Νά 418 ῬοΘίΑΣΏΙΩ 818 1π ΤΠ 18 
, ϑθδοϊθα8 πιαχίτηθ 1] οοδοῖῖ, 1ά6ο δὲ, αἱ ἀϊοία 1ΠοΣυτα ποὰ 

ΒΘΙΏΡΟΙ ΟΠ ΧΟΡ }18 σοηρτυκηὶ βαρ θηἰδ6, αυδθ Δ θοιπα τι 
οϑὲ ζῃηοδεγαίσιχ : αποά 1η 110118 46 γερυ Ὁ} 108 41186ἰ15 ἐσ Ηο- 
ΧΩΘΙΟ ΘΧΘΙΏΡ]}18 ργορεῖ Ρ]αῖο. Αοοθαϊῖ, φαυά ροείδα6, αἱ ρΐ- 
οἴοτοϑϑ, ἰδπὶ ουγνα 4υ8ηὶ Γοοΐα ᾿τηϊδηΐοσ, οἱ συ ]4 8 ΡΘΓ8ο0- 

. 186 ρΡΙῸ ἴβ6Π1ο δ6 ΔΟΣῚΡῈ8 νοσρὰ ΔΒηρυμπῖ: αυ86 Βαρεπα 
δ ηῖ αἱ ἰπααπιοπία δ ΠΣ: πὶ ε}.8, 41 ἰοα 68 ἱπάἀποϊΐυν, ποὴ 
τὶ ροοῖαθ Δρρυοβδῃηι8 λυἀϊοίαπι. Ηἱθ ρεγίου δ δαριθηιί8.- 
δἷσαθ οσουγτειὶ Ρ]υϊδομυ8 11}06110 αιθπὶ δὰ 7ανεμο8 δβοσὶ ρεῖς 
Ὦδ φοείαγαμι ἰδοἰϊοπο, 41 6πὶ θὰ ἀὉ οαυϑαἃ μυϊσ ὌΡΕΣΙ ργδοῆ- 
ξομπάμπι οαχανίπιθ, Οριίτηθ εηἷπι ἀοοοί ροαίαχαμι ἀἰοία εχ- 
ἐρεμᾶα δὰ θα, 488 βευνοσῖουθβ Ῥγοζοδβοσοθ, ρῥἢΠΟΒορ ὶ 8οἱ- 
Ἰοεῖ, ἀἰοϊαμῖ, 864 πο δῖος φυϊάδθπι υἱδίυν ΡΥ ΟΌ] πὶ: ἢδπὶ 
δὲ ἀπ ᾿ἷβ ᾿ρδὶ8, 486 ταϊϊομΐβ ἀποῖαᾳ οορποβοὶ αἰ] μδίθηυα 



- ,! Α 

ΗΌΘΟΝΙΘ5 ΟΒΟΤΊΪ. ΧΕΨΤΙ 

Ῥοβδαπῖ, 14}}} νὴ ἀδσπ8 ῬἘ]]ΟΘΟΡ 08, ̓ Ὠπ6 ἐδυία ἰπὶον 'ρ808 
Ῥἰ δοϊἐοσοτι ἀἸΒου ρ μ 18 9 εἰ βαπὶ αυδοάδηι γε 8 67.1.8 βΘΠΘΡΙ8, 
Ὡὲ δΑγΏπι νου αἴθη 8014 μυπηδηδ σαὶῖο ΡῈΣ 86 ᾿πθδραγο ΠΟᾺ 
Ῥοεδιῖ, [πὸ αὔρα τορι οὔπὶ 8111 ῬΠΙἸΟϑορἱ δδερθ 8 60, 
συοὰ Το8 68ἰ, Δροσταπῖ, ἴασαι 1086 οἴδιῃ ἴῃ 60, αθθι αἰχὶ, 
ρτο Ρ]αἴδγολ8, αἰ οσαπὶ ἀ6 ρῥγονϊἀοηϊα αρὶϊ, εἰ (6 18 4.86 
Ῥεῖ πδπὸ νἱΐδῃι δππὶ οχϑροοίδθασα. Μαυϊίαμ ἐσξο ἢθο Ορί!- 
0 Μαχίτιο ἀουπογιηῖ Πορσδοὶ νοϑίογεβ, ρ]5 δἱάθπι ΟΠτ- 
81.18}}} ἀοὔθχηιδ, 41 δ. Οὐδ, 41:80 δὰ νἱΐδι τϑοῖθ 1η511-- 
᾿τποπάδπι τποπηθηΐιπι δ] αυοα μαρεηῖ, δὰ οογι ἀπ βϑὶ 
Ραϊεΐαςίδ, οἱ ἀρπα ρῥσοῦοδ 81Π|08 Π}]}]ὺ8 ἀ Δ παὶ χε] πα ὰ8-- 
ἰὼν Ἰοοῦϑ. Ναπι ἃ Πεο ρῥγοΐεοία 6886 δα, αὐυδὸ Ῥυορμεὶδθ 
εἰ Αροϑῖο]ῖ ποῦὶϑ9 ργοαϊἀδγυπὶ, οοπδὶδῖ, αὰ0 ὩΠΐοΟ πποά0 60Π- 
βῖδτε 1ΔὉ '᾿μοίεϑί οἱ φυδπίμμι ροϊεδῖ, ε61:18 ῥγο ἐδ, οἱ 1ρ80-- 
ΤΌΠΙ ἰοϑιϊποηῖο, οἱ Βάδηι δαβίγοαὶ ντδ6 ἱπποοοπιϊα, π 01} 11} 
οχ πιο πάβοῖο σσαπ, οἱ τ} 8 πη818, ᾿πἰΘΓΌΏΣ ΤΩΟΥΒ 400- 
416, οὗ 1 ἐεδι ἡ πποπῖιτ ἰο]οσαῖαΌ Οὐδ δυΐθ ἃ Ὠθο ἀϊουπ- 
ἴω: σεσὰ 6886, 116 Θημηἰ δῖα οδϑὲ ρυὶ πη! |ν 86 ̓τπιοῖ8, 4086 ᾿πσοῖα ὦ 
δἰ πη 46 ποῖ οοποσδηΐασ. Νδηι πῃ 1ρ80 Ὠεὶ ποιηϊηθ, πὶ οἵα- 

, ἨΪ8 ΒΟΠΣ, ἴα οἰ νϑγϑοὶδ18 ἱπο θα οδὲ δ βρη βοδιῖο. διίουϊ 
Ἔγξο ἃ ροοῖΐβ δα ἢ ]]ΟϑορΒοϑ, 118 εἰ ἃ ροοιἷδ οἱ ἃ ΡΗ)]Οβορ 8 
δα ΥἸΡαμαὶ ἰοειϊαπι, ἤοο εϑὲ δα Ῥυορμοῖδδ εἰ Αροβίοἱὶοβ, 

ποδῖθ ρχονοοδηάμπι εδῖ: αἴθ δὰ ἀδιιυμι ἀϊοία σαῖα ΒΡ 6 Π-- πχχίι 
ἄα, 4086 1ῃ δου διιαλίουο ϑίαγο ροδοῦπί. Οὐδ 46 στ οὔ πὶ 
εἴ Ρἷο οἱ ζασυ ποθ, οἱ δο]εῖ, ἀϊδεογίδνοσιι ΒΑ3111}8 ΠΟ :Π1116-- 
τῖϊο Μίαρηϊ δαδρίῃϑ ποθ, 6)ὰ8 σαοᾳθθ ογαϊϊοπδπι δὰ πος 
τρυμηδηΐπηι ροΓἸποηΐθαι 1π ᾿ἰπηὶηθ ΟραΣ 8 ροημαπάδχῃ ο6Π-- 
δοϊτι6: οἱ 400 πιοῦο δάνεγϑιδ ροείασαπι [αϑοίπαπι ὃχ Ρ]1- 
ἴλσομο, 116 δάψεχευο Ρ]ἴδγ ο οἱ δ] οσθμι, οχίγα οὶ ογδοιΐα 
ΡΒ: οδορμδηϊθμπι, οοπϊδρία τοπιοάϊαπι ἡανομῖαϊ! ραγαΐυπι 
διῖ ὁχ ΒΔ2111ο. 
Ουοά δῃίειι δυδαάεὶ ΒΔ8111:18, ΕΝ οὔο υδπι ροβϑαπι πιᾶ- 

χίπισ δίβα 60 8Δἀο]οδοθηι θα, Ὡἰ αὐδπὶ ΟἸ ρΘΏ 1881116 688 86}- 
ἰδ 88, 4.89 ἴῃ δᾶοχο σούϊοα δχϑίδηϊ, οὐ (ΓΔΟΟΟΓΕΠΙ 86Π-- 
ἰεπιϊ6 δοχαιρασοης, Νίδρτιαπι ϑηΐπλ ἱπὰ6 ποῖ ἈΠ]]ἰαΐοπι ἴδη-- 

Ὁ ἘΠ ᾿δδβοσηδουϊιμ Μοδὶς οἱ το ρίυπι ϑοϊοπμοιΐφ εἰ ΖΕΣΟΡΑΙ δ πα 
παθυῖ 8 Αορυρί, ϑγχ), ᾿ταλῖνων, Ῥοχεὶδ. 

ς Ταχὶ, ἐδ ν 



ἢ 

χισι ,ϑΔϑἰ ν ΡἈΆΟΓΕΟΘΌΜΕΝΑ 

ἐθχη 86 οἱ νο]υρίδῖοπι σαρὶπγοθ βροπᾶθο. ζ4πὶ οἱἷπι ναὶ δ 
ἰπ δοηιθπτοδο ἀἰσοπα σοῆθσγα Χο όγηξ ΟΥ̓ οπι}9 ρορῃ]ὶ: 

ηποά ᾿πΐον οδοίεγα οβίθπάυμι ᾿ἰργὶ Αγαθιιπὶ σηοπιοίορίοἱ, 

4008, αἰ τηΠ]18 4118, Ὀγ πη} ΕΌΣΟΡΑΘ ἀομαν!ὶ 18, απο πὶ τϑ0 00 
που ἑπαραπι, ΕΥροπηϊθ8: πᾶ ἀϊδοἰπιιι8 ῬγΠαροτγίσττς 
ἡ, ἴρηδαι ρ᾽δάϊο ποι ἔοαϊ!εάσπι, υἱ πη] ϊα α[18 6). δοῖιο- 
146, ἃὉ Ογίϑηϊθ σθη88ὲ. Απεϊφαϊτδίθη 7.5 διυαἱὶ ἰδοϊδῖυν 
Πυἀ ρῥυῖορο ϑδμημ6118 το, 40] [,διϊη18 θραπι ῥσὶπιαδ, ο8-- 
Ὀἱο χχὶν. οοπιπηδία 14. Ἐχὴ ΡΣ Θ ὉΘῚΡΗ ὙΖῸ ἼΌΜΜΝ ὙΟΜ 
ἐσ, 1ἃ εἴ: 8 αἱὲ δοπίοπέϊα νοέογὶδ ἐλ ἐϊι8, αὶ τεαϊῖσ Ργο- 

οοαϊὲ γπαΐιγε: ἥὐᾶθ δεπιθηιϊΐα ὕτγδεοο δάδρίο σϑϑροπάοϊ, 
κακοῦ κόραχος καχὸν ὠὸν, ππαΐεπι σογνιϑτῖαῖμδ οὐϊαϊὲ ονιε. 
ὟοΧχ 4189 δεπέεπέίαπε 60 Ἰοοο ἀοποίδϊι, Ῥγοργῖα οοᾳεραγα- 
ἐΐοποπι δἰ ρτποαὶ, αἀπάς παραβολὴν ἰὰπὶ εο ]66ο, ἴππι ΑἸ δὶ, 
νοσίογυπϊ ΗεἸ]εηϊϑίαθ, αὶ δὰ Ηοργαθαπι βαογιποπθῖι 4υδγη 
ῬΤΟΧΙπη6 δοοθίοτο τααϊαηϊ, αυαπὶ Οταθοὶ δοιποηιϑ εἰθρϑι- 
ααπιὶ 864}}. Οὐδι188 8.118 ποηηΐτῖο [660 6βῖ, φυοα νϑίμ δι: 58: Π)] 
δυσίοΓ 8. 46 ΤΠ ΟΣῚΡῈ8 εἴ γορυ] οα Ῥγδεοορὶδ τραύίεσα 80] οθδπὶ 
ῬΕΡ ΠΟΙΠΡΑΓΆΟΤΙ68 βἰνθ 0[επα8, 4.88 ΡΙΌρΡτίΘ παραβολὰς 
ἈΠοίονοβ νοσδηΐ, δῖνα ἀἰδουγίαϊ 86, 6856116 εὐ 5 π|ΐδ8 ἃ ΣΕ 8 

Ραμα ἔα ]οβϑῖδ, 40.818 εϑὺ 1116 46 δυβουθηθ, οἱϊνα, νἱϊθ, 
οατάαο, δασίουπι νἱῖ, 8. οἱ ἀ6 ρα]ίατο δὸ Ἵοδϑίγο "1. Ῥαυα]ῖρο.- 
ἸΠΘΠΟη Χχν. 18. 46 Βοοριγο οἱ Ἰυδοϊηἶα ρα Ηδϑ ον, 

, οι οϑι Π6 πἴ8. 46 ᾿ὰ 018, σα 08, ἐΐ ον δ8, ΝΘ ΘΗ ἀ6 Π1ΘΠῚ-- 

})115 Πυπιδηὶ σογρογὶδ: δυϊ ἃ ΓΘ Ρυ.8 ν Υ] 5, τ} 8, 4π4}}18 1114 
Ναὶ] δηΐ8 δὰ Ὠανιάθμι, εἰ ΟΠ τ δῖ ρ]εγβθαθθ. Ηδ8 σοπραΓα- 
ἰἰοπε8 ἀεουγίαία8 αἴνους δηϊα} νοσαρθαπῖ, ροϑέθα προϊορὲ 
ἀϊοὶ οοθρονυηῖ. ὅἱ υἷα οοηἰγδοίαᾶ ἴα Ρ6116 ἔτ παροιμία, Ἰά6ὸ 
ῬΕΣ Δριυιβίουμθπι, η0188 4111 ΕἸνΔΏΡΟΙΔὶ δοσὶρίοτεθ σαραβολὰς 

χχχίν νοοδηῖ, Ζοδ 68 νοσϑν!ὶ παροιμίας χ. 6.. κνὶ. 45. χνὶ, Φ9,. ᾿ 

Οοπίγα ἃριὰ Μαιιπδοιιπι χν. 16. νοσδῖιν παραβολὴ αυδο γα 
νειὰ οϑὲ παροιμέα. Αἱ» ποῦ ἔγϑααδηϊθ σοπηραναϊϊοηαπι οἱ 
ἔθ Πάτα πι 80. ΟΠ Πὴ8 δΘΓΙΊΟ ἃ νοΐραῦτὶ τοδί θμδβ᾽ ρου Ἦδο- 
Ὀγάθοβ ὑὉ Ὁ ἀἰοὶ ςοορὶϊ, πὸ νίαεσ δὶ Εἰζθοῖ, ἀα, 49. Νεχθὸ 
νοσο ἤραυτγαία απ ογαϊϊο. .586 οἱ δ᾽ π! ρῖ6κ, - απδ6 τποδό 
Ῥγδβοθρίιπι αἰϊψιοα α1}}6 οσοηϊ ποεῖ. Πίημο Ἠρδρεδοῖθ Ὁ, 
Οταες9 παραβολαὶ (εἰ παροιμίαι) ἱπβου ταχ Πρ 6 119 ααἱὶ 
Ῥυϊπηιιη ϑο]οχηοη 8 ἀϊοῖα, τὶ ΔὉ ἦρ8ο δἷπ6 υἱὲο. ογἀΐπο εἴτιμεα 



" ΗΌΘΟΝῚΒ ΘΆΟΤΠ: νι ΧΗΧ 

ϑύμ, οοπτϊποῖ, ἀεοϊπᾶο δΟΙ]θοίδηθα δΧ 8]118 οὐδ οἱ 4]1ο-- 
χαπι 0116, ἸΠΔΘτλ δίπθ ογάΐϊπθ, ἀφοριστικῶς, αυοχποῦο 
δρυὰ Ογϑθοοβ δοσίρϑοσππι Ἱποορτιίθ, οἰ νεῖϊ8 σου 8610 
ῬΡΒοοΥ 68. Νϑπηὶ 4υϊ πο 6].8 ποχηΐπο Ἔδχϑίαϊ, ᾿ἰροσ οβῖ 
οσγαΐη8 ΟΠ δ :1δηϊ, αοχηοῦο ὀξ 80} 5᾽ ΡΥ ]]άταπι οἱ ΗΠ ογπγθὶϊϑ 
Ὑτιθηεξ ϑιὶ ΠΟΙ ΪΠ6 Βοχαίηοδ Ομ γϑίίδηϊ ΠΡγοϑ εὐϊδογαμῖ, 
αἰουΐ εἰ Ῥγ ΒαροΣΊς ποιηα ΟΥΡΠεὶ δὸ 1,1ηὶ ἱπιροϑθιογαπξ 
Δ σῖβ δυΐϑ. (ϑιπ}}}} φυοαθδ τπχοᾶο βοτὶρίοβ μαθειημδ Ὁ 180-- 
οὐδ Πρσοβ ἀπ108, δἰϊθσαπι ἀθ νἱΐα ρυϊναὶα δὰ Ῥοηιουίουπι, 
ΒΙ]ΓΕγα τ 46 τερία δὰ ΝΙοοοΙ επ.) Αἀ ἐχεμιρί απ, "]ια δο]ομιο- 
χὲθ εἴ δογμι 60}1 Ιρβαπι δεουτὶ δηΐ, “86 ηἴ6 188 ραγ πὶ 8188 
Ῥᾶνίί δἰϊαπμάς οο]]δοία5 ἴῃ σοχρυ8 ὕμππ|, δε π1}1ο0 "ΕἸ ἀθ πὶ 
ογάϊπθ, τεάϊρεσα οοορογαὶ 716βι18 ϑδίγδαομὶ ραίΐδθι', βυϑοϊνεγαξ 
δυίοπι Ἰοθὰβ αἰϊοσ εὐυδάεξηι ΘΊΓΒΟΙΙ Πἰ1835 απδηι ᾿ἰδγαχα, αἱ 
εἰ δ᾽ιογυπι ϑἰγα οι ΕΟ] 681: ϑ[1οἱ ἐ1]ο, αὺϊ ΡΒ οι απ6η- 
ἴδιαι, ποὴ {ἸἸπὲ ΟΔΙδμοσ τ ἰθηι ΡΟΣ. 864 ΔΩ ΌΣΟΙ ἢ 
δθεσο διοΐογει γον, ΑἸεχδῃ ἀγηδε δ  ΠΑβΌρδΟ ἀΘθεπια8, 
Ἠοτῦμι Ἰσίϊαν Πἰργογαπι δθαϊοπιϊαβ οὐπὶ Οταδοὶβ, 4086 ἀρυᾶ ᾿ 
ϑιοόοθβεῦπι οἱ δἰ δὶ οχϑίδηῖ, ὶ 418 ἀ"]Πσοπίθσ οοπι ον δ, ΘΠ," 
τ Οἶχι, σγδηᾶς ργεϊϊυ ορογδα ἔδοϊσσαπι ρυΐο. 

ϑ66 εἰ 'η (με δὶ αἰο 15 ρΙ τίμια δαπὶ ὃχ τηϑαΐο νυ]ρὶ 86γ- 
ΣΩΟΏΘ δυξ εχ δδρίϑηίμπι Ὀγβεῦθρί 8 (ἰοϑυμία, 866 4086.1086 
ῬΙεγΌΠ4:6 ἃ τοῦ Πυπιδη δὰ ἀἰν1η 88 ἰγδηϑίυ]!. Ηδοο 400-- 
ηυο ἀἱϊοίᾳ οἰπι ἀϊοὶ8 σταεοοσυαι οἱ Ἀοιπδπου ὩΣ οομἐθηι 6} 6, 
ΟΣ ἰπϑυδνο οσἰϊ. Εχρὶὶ οδυβ8 αυοᾶ ἀρὰ Μαἰ(πδει τ 68. 
οδρῖῖο ν. δ έτεδ δοΐξηι διδίεε οΥγὶ {αοϊξ δΡ 6 δοποϑ δὲ ππαῖϊοϑς 
ϑοθοθος δὶο Ἔχὶυ]: δὲ δοοζογαξϊδ δοῖ ογδωγ. (ΟΛυοά ἐρυὰ 
εὐπάεμ ΝΜαιμάϑαπὶ υἱΐ. αὶ, Ομαογίέε δὲ ἐπνοπίθία, Ἰάεμλ 
Φεῖ οὐ 2110 ϑορβοοῖοθο:ς 

πᾶν ζητούμενον ἁλωξόν. 
. φιυϊοσωξά σιαεγίίων 

Ἡερετῖγε σρε8 εϑῖ. 
ΑΝ ΙΣ απ αἰ βὲοίϊ6 6δὲ φιῖπ φιαδτδπαῖο ἐπρεδεϊσατὶ ροδδίε, 

λ 

Τογοπίῖ8 Ηδαϊοπεϊπιογαπλθπο.) ΠΠυ νεγοὸ :υΐάεπι: Ομζάκχαν 
αμέδης νἱαἴ68 [ἀοέμοαπι ἐπ οὐ {γΓαΐγὶδ ἔμ, δὲ ἐγαῦεπι ἐπ 
οοιεῖο ἑμο πο νταδϑ ἢ δεηϑιτα μαροὶ δα πάσῃ ἀμ δηλ  Μεπδη- 
ΟΥὶ Π]ὰα: 

ἃ ϑϑῆδοδθ ἀϊοϊιπι: Ῥορμίηο οδεετυαῖϊε αἰϊεπαε, ἱροὶ οδεϊεὶ ρὶμτίηνία οἱςετί διια. 

ΒΊΟΒΑῈΙ ΣΨΟΆΙΣΞΟ. ὙΟΧ,. 1. 



͵ 

ει ῬΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ 
ἅπανίες ἐσμὲν εἷς τὸ νουϑετεῖν σοφοὶ, 
αὐτοὶ δ΄ ἁμαρτάνονσες οὐ γινώσκομεν. 
Νενιρε οπιπέβ αἷϊδα τεοίε οοπείζειινι απεμ8 ς 
“1: ἱρεὶ ποείτα ἐγναία ποι αἀὐυογιΐπιμε. 

ἘΠπ1|104 εὐ υϑάθῃι: 
οὐϑεὶς ἐπὶ αὐτοῦ τὰ κακὰ συνορᾷ,, Πάμφιλε, 
σαφῶς ἑτέρου δ᾽ ἀσχημονοῦντος ὄψεται. 
Ουΐομη ἰφωὲ ζϑεωτι αἰἰηιΐετ αἰ φιιὶά, Ῥανιρλίΐε,. 

͵ Νοπ λόο ἱρέες: αἱ αἴΐμα, εἰ ζααὶ!, υἱάεί. 

Ἐοάδηι ρογιϊποῖ Τιαϊυτα 1] ναϊὰϑ : 
ϑε ποὴ υἱάδηνμο τιαριΐσαε σιοά ἐπ ἵενδὸ ἐϑϊ. 

Ἐπ᾿} ΟἸοοτοπῖϑ: δέμζέαθ ργορτγίωπι ε8ὲ αἰϊογμ οἰξία 
οαγποῖα, οὐδἰνὶδοΐ δοιτωπ. Ῥτορὶμϑ εἰΐδπι δοσεάϊ Μ]πὰ ἐρ- 
ὩΟΙ͂! δαοίονῖϑ: 

τὸ μὲν ἀλλότριον, ἄνϑρωπε βασκανώτατε, 
κακὸν ὀξυδερκεῖς, τὸ δ᾽ ἴδιον παραβλέπεις. 
“ἈΠἰδπμτη υἱτμτι,, φμαε ἵμα εοι νιαϊιρτιίαξ, 
“Ἄομίε σεν πὲθ, αἱ ἐμμνν Ργαείετυϊάεο. 

ὕπᾶ6 104 διιαπε δυιπιαὶξ Ηον αἰ: 
Ὅμηι μὰ ρναευϊάεας οοιὶς πιαΐα ἰίρριε ἱπωποιὲο, 
ὕμν ἐπ ἀαπιδοογμπι υἱἐἱα απ οετπῖς ασμίμπι 

. ὥδμαπι αμὸὶ ἀφιΐΐα, αμὲ δεγρεης Ἐρὶαμτίως ἢ 

Ουοὰ διυίεμ, εἴ. αρία χ, Νιελὶΐ ἐπὶπι δδὲ ορεγέμπε χμοᾶ 
ποπ γοφοίαριζωγ, δὲ οοοιζέιγε φμοῦ ποι 8οϊοίμε; σομνθηὶ; 

οὐ 1ῃ 0 ϑόρβοοῖθο: 
ὅπανθ᾽ ὁ μακρὸς κἀναρίϑμητος χρόνος 
φύει τ ἄδηλα. 

μγπαπα ἰοπρὶϑ οιποία οἐγτιοι ὲα αἰεα 
Ὁοούζια ραπαϊὶ. 

τι 111οὁ Μεμδπάσι : 

ἄγει τε πρὸς φῶς τὴν ἀλήϑειαν χρόνος. 
7ηι ἰμιοενι ἐεπῖρις υεγίαίεηι ργοίναλίι. 

Οὐυοΐ 68ὲ οαρὶϊο χὶ]. Ογέπθ γτοσπιωγ αἰἰνίδιωγι σοπέγα 86 εἴδ-. 
δοΐανεξμ; εἰ ογῆδδ οὐρα νεῖ ἀοπιμδ αὐρίϑα οοπέγα δ6, πομ 
δέαδιὲ - οοπινοηὶξ ουτ 1110 ϑορβιουὶίε: 

χχχυὶ ἀναρχίας γὰρ μεῖξαν οὐκ ἔστιν κακόν᾽ 
αὕτη πόλεις τ᾽ ὄλλυσιν, ἡ ἀναστάτους 
οἴκους τίθησιν. 
Νοη υἷα τια)ον Ῥεειία ἐπιραγεμπίΐα ἐεἰ: 
αεο εἰ ἀοπιοῦ ἐνεγίδέ, ἐἐ οἷαναι ἐμ 
Ῥνοϑίοννιξ ὠνδξε, 



“Φαὶ δἰπλ}}18 1116 Οἱοδγοηΐδ ἰοσαδ: Ομαθ εἰονιιϑ ἔκανε δίαδι]ΐς, 
πὸ απ ἤγνα οἰνίαϑ 6δέ, χιιαθ πο οὐϊὲϑ αἰημε εαἰδοίἀϊὶς 
͵αωπαϊέμα ροδεῖὲ ὀνεγέϊ ἢ ἴὰ εοάσπι Μαιπδαεὶ οαρὶἐθ 4116 .εδὶ 
δειϊθηϊα: Πὰν οὐιωιααπέϊα οογαξϑ. ο6 ζοᾳιίέμγ; ἰάθη να]θησ 
τα 110 ΝΙθπδηατὶ: 

ἀνδς ὡς χαρακτὴρ ἐκ λόγον γνενρίξεται. 
Ἡμπιαπὶ ἱπρεπὶς ἱπάϊοϊση γος οταϊϊο. 

ἘΠῚ ᾿Ἰδὶο Αὐ δι 118: οἷος ὑ τρόπος, τοιοῦτος καὶ ὁ λδροῤ. Ὅωαϊε 
ἐγισεπέμτη ξα 8 οἐογαῖίο. δῖ. ἰπ φαοα ἀποθα8]οοἷβ οσουττῖῖ : 
ἈΑἰαΐ νοςραϊξ, μαμοὶ οἰεοῖς ΤἨεοδογοῖαβ δχρ]ϊοδὶ 1βῖο 
Οτγδεσοΐαμη, αυδηψιθι οχ νδηᾶ γοϊἰρίομο ψοπιθηΐϊθ, ρτὸ- 
νογθῖος - 

στολλοὶ μὲν ναρϑηποψθροι, παῦροι δὲ τε Βάκχοι. 
Ἱυδιὶ τλγτεϊσεγὶγ ραμοὶ φιο9 Ἐνέμς αὐῇαϊ. ᾿ 

ἘΠῚυΔ ᾳυοῇ ἔΐθοα ποὺ ὑπὸ Ἰοοο ἰορίυν: Ηανεπὲὶ ἀαδίξιιν, 
«Χ Ῥορα[αγὶ βεστθομθ ἀεδαπιρι πὶ οϑὶς σαἱ τεϑροπάεδε Π]υὰ 
δρυὰ Μαγια] 6), 

Ῥαλῖων ορεὲς πεῖς πιο τιϊοὶ διυϊιῖδειο. 

Ἰηπύμπιεσα 1 βϑηὺβ χϑρογίθης, 4] οὔτι ὁυγἃ 88 0ΓῸ8 εἴ 
Ῥγοίδῃοϑβ βου]ρίογεβ ᾿θβεγο νοϊθπὶ. ΑὩίθ οἵηπὶα σο]Ὸ ἴῃ ᾿δὸ- 
ἰίομε Ὀτυδετοσυπι δὸ 1διϊπόογαπι οὔϑεγνασε ἡυνθηθα αἀ"]Π ροηϊοῦ 
ἀἰεροηϊ αυϊοαυΐὰ οσουνγις ποι δα νἱΐδθ σου 118 γα ρυΐδδ, 
δε δὰ νόγαι μίοϊδϊειι ρεγιϊθη8ς οὐδ δίοαϊ ἰὼ χ Ὀ]θπὰ 1ἢ 
58Ὑ18 ἰδηϊθπι οοὐϊοίρι8 ἀρραγοῖ, ᾿ϊᾶ 8οἰπ|}}118 ρα 851πι ἃρυὰ 
ΑἸ]ἴος σΌΠ8ρίοΘν 6 6δὲ ἴαπι π1}} 85 αἴηιι9 σαγῖδ8, υἱ ἔδγιδ ϊοο τα 
δυάοαπι, δἰοὶξ πδῖηο οὔληΐα νἱά τ, [ἴᾳ ὨΪ811] ὁ686 αυοὰ το 
Ἀ]Π:αὐυ5 νι ογιῖ : οἱ ραγίϊπι πνβεγαῦὶ ᾿ἰοθαὶῖ σθαϊεβ ἸῺ δι 91581.. 
ΤῺ 8 ἰΘΠΒὈΥ 8 ρα! ρϑηο νἱδιι αυδεγθηΐθθ, ραγίϊν ταϊγατὶ θεῖ 
Ὀοπιίδίεηι, 4} νεγὶ ἰδίθη δ Ὁ ᾿π) 518 ἀεἰδηΐδιπι πο ῬΪδηδ 
εἶν!ϊ οὔγαϊ!, Οὐοά αἱ Ἔχοιῃρ 18 αἰϊφιοῖ 1] υ8ἰτεπηιβ, δὲ νἱδηι 
ΔΘ ϑίσθ}8 δ οἰ δ ΘὨ  ]θ08, 4θδπὶ ἰμιϑϊδιεηῖθα δἰ πη} εἰ ἰπ 
Μειοτῖδ δὲ ἴῃ ρἰεἰδῖθ ργοβοσσε ροβϑὶπὶ, ἱηϊ πὶ ἔἈοἰθπν8. ΒΡ 
δὺ αὐοά χηοποηὶ βδοτα ογδοαΐα, ϑδρὶεπάηι ΒΟ ὈΤΙ6 1π ΓΘ 9 
ἀἰν!η18, Ατοᾶπα Ὠεὶ Ὦδο τοϊπαποπάα, ϑογαίαϊογθπι π8- 
εδ᾽ἰαιδδ οὔγαΐ 8 ρίοσγία, οἵ 4088 δ᾽ία βαπὶ ἴῃ δὰπὶ πιοάαπι. 
Ναχα Ἦ18 ῬΌ]οἢτο οοη στ ΡΒ] Θμπο 8 ἩΠυά: 

θεὸν νομίξου καὶ σέβου, ξήτει δὲ μή" αχχνϊὶ 
πλεῖον γὰρ οὐδὲν ἔλλο τοῦ ζὴτεῖν ἔχεις. 

᾿ ἀ 4 



ῬΗΟΓΒΟΌΜΈΝΑ 

 Οὐἶλῇ Πεμῆς εοἴἶφωε, πον ὁμαετέ, ἄεῦεες 
Νανε ργαείεν ἴρειμι, φιάετετε, αοφμῖγεα πἰλιὶ, 

ΟΕ ποὺ Αβαχδπσγάας: ᾿ 

ἄπαντες ἐσμὲν πρὸς τὰ θεῖ ἀβέλτεροι, 
κούκ ἰσμὲν οὐδέν. 
“ἀ νέες ἀἰϊυΐπας δἰεππὲ πο8 λοπεῖσοϑ σέπιι5.. 

᾿ Νέεο δοΐπιμϑ λέω. 

Νίϑο δὸὺὶϊ 1] Αὐὶδι σοὶ : 

καὶ τ᾿ αὖ ἴσον μὸν εὖ λέγειν, ἴσον δὲ μὴ, 
ἴσον δ᾽ ἐρευνᾷν, ἐξ ἴδον δὲ μὴ εἰδέναι. 
πλεῖον γὰρ οὐδὲν οἵ σοφοὶ τῶν μὴ σοφῶν “ 
εἷς ταῦτα γιγνώσκουσιν" εἰ δ᾽ ἄλλου λέγει 

| ἄμεινον ἄλλος, τοῦ λέγειν ὑπερφέρει. 
" )ε γεδιις ἴδιἷ6 ῥὰτ ἰοφιΐ, τεῖ ποη Ἰοσεὶ; 

αν 7.5 εἰ ἱασποναπὲϊδ εἰ φμαογεν δ ε5ΐ. 
Νες φιιὶ ρκείαπίμγ ϑαρεγε, ρέμα λοσιιηι υἱάεηῖ 
Ἱπεγίε υμῖσο : εἰ φιιὲς αμίεπι γεοίἑτιδ 
Τιοσιὶ υἱάείμν, μΐμε λαδεῖ δοἴωπι Ἰοφιιϊ. 

ΕἸ 

Ουΐρυϑ δοοεάαι ]Ἰυὰ ἸΘπορβοιί8: ὅτε μὲν γὰρ τὰ ϑεῖα ὑπὲρ 
ἡμᾶς παντὶ δῆλον ἀπόχρη δὲ τὸ κρεῖττον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ 

᾿ σέβειν. οἱ δ᾽ εἰσὶν οὔϑ᾽ εὑρὲῖν ῥάδιον, οὔτε ξητεῖν ϑεμιτόν. 
οὐδὲ γὰρ δεσποτῶν φύσιν ἢ πρᾶξιν δούλους δεῖ εἰδένας, οἷς 
οὐδὲν πλέον ὑπηρεσίας προσήκει. ε8 αἰνίπαϑ διῶρεγ ποϑ 6886 
πιαπὶ[οϑέμγι 68ὲ. ])εδοίμγ αμέεπι παΐμγαθ ἐχοοϊεπέϊογὶ αο 
Ῥοέεπέϊογὶ νοποταϊΐο: αὐ φμαΐδδ δμπὲ [τὲ (ΔἸ σετα8. π08 4089 
δῖ Πεεὶ παίῃγϑ) ἐαπὶ αἰ οιία 6δὲ γερογίι φμᾶπει δογμέαξι π6--. 
ζ.8. Ναηι πεημα αοπιέπογιογι παέμγαπι αμὲ αεΐμ8 ζαπιμῖὲδ 
6886 οοηϊίοδ ορογίοξ, αωΐδώδ οὐδοχιὶ ρίογία γτεϊϊοία δδὲ,᾿ 
Αἀ ἄμπεπι Ἰοοσαπι νἱἀοῖον τεϑρεχ 886 ΝᾺ Ζι  μΖθηι8ὗ οὐχ 6:8 
ἂς ΟΠ τίβιο αἰχὶῖ, ϑδγνοσαπι ΟΠ 6586 ἀϊδρυΐαγε ἂς παιδ]θὺϑ 
ἀομηΐη!. (ΟΟἝμεγα]685 ἰάιθα δὲ ργοργιθίαϊεϑ, ἐχ αυϊθυδ 1 

χχχυἱ δϑοσὶδ 110115 ἸΠΠΟΏΘΡΙσ}8, ΠῚ ΠΠ 6 )5}8.,) δείθ} 118, ΟΡ πη 

« ῬΙαίο Τίιδοο, τὸν μὲν οὖν 
Ὅ«οιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παν- 
τὸς εὐρεῖν τὸ ἔργον, καὶ εὐφόντα 
εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν. Οἰϊαὶ 
ὙΤΠεοδοτοῖ ὧδ Οταθο. δ. οὐγ. 
ἸΡ. 11, 

᾿ς Ἄ]Πάοιη δοϑηβιι8 δριιὰ ΗΠ ]αν. ἩΡ. 1. 
ἄς ΤΥπ. δραὰ ΑΠλρτοδ. ΠΡΌ. ν. ... 
ΟἸσυεοιίοσα. 18.0.1. ἀὁ Ττῖν, Αὐάδ 

) . 

ἵτει. ἸΡ. 11. ς. 48. Βα. 1. Ἡοπιῆία 
ἴπ μτὶπείρίο ἐγαΐ νεγδιμπι. Ογτ. ἄρτο 
1, ἘΠοεδυσὶ ς, 4. . 

ΟἾσυϑ. ΤᾺ Ωι. 
σολλῷ μᾶλλον τὴν τοῦ δεσπότου γέν: 
φησιν πολυπραγμονοῦντες, ἐμ ὕὑβοί- 
ξοντες τὰ ἔσχατα πεισόμενοι. {{π 
ἢδο ποῖ φυϑθάδη ρχωρίθσδι οχμλεὶ, 
φυοι Ἰοξόγα πο Ῥοίϊι:.} 



ΒΌΘΟΝΙΘ5 ΟἈΟΖῚΙ. 1.1. 

ἀϊοίεαν, Οταθοὶ ἢ πη 68 ἱρπόσαγῃαϊ, υἢ οΧ μὲν ΨΡΥΒΙΒῈ8 
“ἈΡΡΆτγεὶ υὶ εχ ἱγαξοθάϊα ψαίογ οἰϊδπίῃτγ: 

Χώριζε ϑνητῶν τὸν Θεὸν, καὶ μὴ δόκει 
ὅμοιον αὐτῷ σάρκενον καϑεστάναι" 
οὐκ οἷἶσϑα δ αὐτόν. ποτὲ μὲν ὡς. πῦρ φαίνεται 
ἄπλαστον ὁρμῇ" ποτὲ δ᾽ ὕδωρ, ποτὲ δὲ γνόφος. 
καὶ ϑηρσὶν αὐτὸς γίνεται παρεμφερὴς, 
ἀνέμῳ, νΆρει τε; κἀστραπῇ, βροντῇ, βροχῇ᾽ 
ὑπηρετεῖ δ᾽ αὐτῷ ϑάλασσα, καὶ πέτραι, 
καὶ πᾶσα πηγὴ, καὶ ὕδατος συστήματα" 
τρέμει ὄρη, καὶ γαῖα, καὶ πελώριος 
βυϑὺς ϑαλάσσης, πώρέων ὕψος μέγα, 
ὅταν ἐπιβλέψῃ γοργὸν ὕμμα δεσπότου. 

᾿ϑεγυπεε αὖ οπιπὲὶ φοτε τιοτίαἷξ θειρη, 
Δ εο σαγπὸ ανηϊοίμπι, πεὸ ἐμὶ οἰπιίΐενι μωΐα: 
Ἰσποίω {16 εεὶ: πιπο τὸ ἐπιρίαοαδιϊὲς 
Ἄρρατει ἰϑηΐθ, πμπὸ ἱεπεδγὶα, πεπὸ ἀγμᾶε 
Ῥαν ἐἰϊε. ξεγπὶ, διπιμίαϊ ἱπίεν ἄμνι ἔεγαπι, 
Τοπίίγια,, υεπῖοΞ, ζωΐπιεα, ἱρπες, πωδίζα. 
7αρενυΐε ἐπι Ῥοπίμϑ εἰ φαχα λοντίάα, 
Ι ἀφμίάϊσιιε 7οπίεβ ἀπεπΐμσι εἰ σμγσια υαρὶ, ̓ 
ΤΠ ων ἑρεα τεἰΐμα ἄοννεῖ, εἰ ὕωρα πιοπίξωπε, 
Τιαίεφιις βμεα εἰαρτια ραδνιιἶεὶ πιρυὶδ, 
δὲ ξογίε ἰοσυο ἀοπιΐπιις ογεὲ αδρεχετῖ. 

Ουἱ δοοεάδι Απιρῃδηΐθ ϑοογαιοὶ {Πμά: Θεὸς οὐδενὶ ἔοικε᾽ 
διόπερ αὐτὸν οὐδεὶς ἐκμαθεῖν ἐξ εἰκόνος δύναται. Ζεμδ τοὶ 
μπιζίὶ 6δ5ὲ δἰγγιῖϊδ: πα πιοῦπο διπι ας: οὐ ρίε' χμωδαΐξ ποδοθγο.. 
ἝΞ Χεπορμομιῖβ: ὁ γοῦν πάντα σείων καὶ ἀτρεμίξων, ὡς μὲν 
μέγας τις καὶ δυνατὸς φανερός" ὁποῖος δ᾽ ἐστὶν μορφὴν ἀφα- 
νής. 1||6 τρτέμν σεὶ ομποία οοπομέδὲ ἐεγτγοίημα, οογα φεοῦ 

ἐΐηειεῖ τπαρημ8 ροίδηδημα 6δὲ: αὐ Ἑποοπδριοιδιδιρέ, φια 58ὲξ 
7ογπια, δοῖγὶ πεφμεαί. Ἐπ Τα] οῦ 8: αυϊ Ἰηϊογτοραίαβ αὐ 
εβϑϑεὶ ἤϑῦϑ, γϑϑροῃθϊί, τὸ μήτε ἀρχὴν μήτε τέλος ἔχον᾽ τὰ 
ημοά ργίποὶρίο αἬς πε οαγεί. Ιτουυσθαμθ ΔΡ δ]1ο τοραῖυβ 
8 Ποῦ ἰαΐϊδρο ροβϑϑεῖ ΠΟΙΏΟ δρθη8 συ ρρίατι; ππὸ, Ἰπαηὶϊξ, 
πὸ οορίέαηδ φιμαίδτη. (Απεϊραῖον ΤΑΥΒΘ 8.8: [8Ρ. ΡΙαίάτοΝ. 
Ἢ. Ρ. 1061. Ε1 ϑεὸν τοίνυν νοοῦμεν ξῶον μακάριον καὶ ἄ- 
φϑαρτον καὶ εὐποιητικὸν ἀνϑρώπων. 1 ϑπι ογθαἰἰγμεδ νὴν δ}18 
ὕεαξνι, ἐπέογίἐμδ ΘΑρ6Γ 87) ἐπ κοπιῦηθδ δσπεζίοιιπι.) Δοοε. 
ἀαὶ μεῖς "Παα ῬΠΠ]Πδπιοιΐδ: 

6. ὃν δὲ ποῖον εἶπέ οι νοητέον; , ΧΧχὶχ 
τὸν πάνϑ᾽ ὁρώντα καὐτὸν οὐχ φρώμενον. ΝΝ 
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τιϊ 'ῬῬΕΟΘΠΕΘΌΜΕΝΑ ᾿ 

ἘΪϊ Θεὸν οἶσϑα, ᾿ 
χΙΐ ἴσϑ᾽ ὅτι καὶ ζέξαε δαίμονι πᾶν δυνατόν. 

ϑὲ Πειι5 εεἴ {δὲ ποίμς, 
σε εἰΐανα ποτὶθ, οπιπὶα ΡΟδ86 Ὠευπι. 

Ἐπ Ἐρϊοδδσιαυβ : ἜΝ ᾿ . 
Οὐδὲν ἐκφεύγει τὸ ϑεῖον" τοῦτο γινώσκειν σε δεῖ" 
αὐτός ἐσϑ᾽ ἁμῶν ἐπόπτης ἀδυνατεῖ δ᾽ οὐδὲν Θεῶ. 
Ἠεε πυΐϊα εεὶ Ἰειι φμας. ζαϊεαὶ, 5εἶγε φαοά ἴς οὐπυεπὶξ: 
1ρ9ε εδἰ ποϑίεν ἱπίγοδρεοίον, ἐπτα Ἰεμδ πίξ ποπ ροίεει. 

Ῥιονϊ ἀδηίδπι [οὶ δὰ Τ68 μυγ8 188 Θχίθῃα! πορᾶγυὶ Δ] 4]: 
αἱ Ἰἄδιι οὐπὶ δι οχὶ8 ΠΟ Σῖ9 ΔΙ γτπαγαπὶ θ᾽] ασι πὶ, ἰπί ον σαοσ 
ογάϊηϑιι τποσίϊο τα ΐμὶ ἀποοὶ 18, οὐἶι19 ἰαδι Ὡ]ΟὨΪΟ ἰρϑυασι Ῥαμ- 
ἴυτι Αροδβίοϊαμι πὲὶ ποῦ Ρυσοῖ, Αγαϊαβ:᾽ 

Ἔκ Διὸς ἀρχώμεσϑα᾽ τὸν οὐδέποὺ ἄνδρες ἐῶμεν 
ἄῤῥηξαν" “μεσταὶ δὲ Διὸς πὥσαι μὲν ἀγυιαὶ, 
«σαι δ᾽ ἀνθρώπων ἀγοραὶ, μεστὴ δὲ ϑάλασσα 
καὶ ; λιμένες" πάντῃ δὲ Διὸς κεχρήμεθα πάντες. 
τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
“4Ὁ ουε Πμεανιηι ρτινιονάϊα : ϑΕΉρεν ἐπ ον . 
ῬΙωνίπιιια ἐ116 λοπιΐπιιηε ἐπί, φιιΐὶ σοτηρίία πιεριὲμε τιῦρ πο, 
Οοποϊϊίισιιε υἱνάπι οονηρζεῖ, τε κατ Ῥνοβιπάμηι, 
Εἰ ρεϊαρὶ ροτίιιδ. Ἐγμίπιμν (7οὔε εἰ μίξπτιων οπιπαϑ : 
Νο9 σελ ἐἰζδειιϑ. 

Ἡοιογ ἀϊχογαῖ: 

Ζεὺς δ᾽ ἀρετὴν ἄνδρεασιν ὀφείλει τε μινύθει τε 
ὕππως κεν ἐθέλῃσιν. ὁ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. 
Φωρρίιεν, μὲ υἱδιινι, υἱτες τπονίαἶλδιι5 αὐάὶξ 
Εἰ ναϊπιιΐε: ομποιϊβ παπιφες ἦρβε μοϊεπίϊον μῆμδ. 

Ἰάοχα: 
Ζεὺς δ᾽ αὐτὸς νέμει ὄλβον ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν, 
ἐσϑλοῖς δ᾽ ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ. 
Οπιπίροιενιο ἐγίδιιὰδε εις ἱρεε δοπΐδφιιε τιαϊίασμο 
ἸΣριυμίας, φμαπίαϑ «μαάεὶ ἐατε ομψμε υοἰμπίας. 

ῬΙπάαγαϑ νΟΙῸ: 

Θεῶ δονατὸν ἐκ μελαίνης 
γυκτὸς ἁμίαντον ὃ ὕρσαι φάος" 
κελαινεφεῖ δὲ σκότει καλύψαι 
καϑαρὸν ἁμέρας σέλας. 
Ἐκ αἰνὰ νγεεΐμηι ποοίε ροϊεεὶ Ῥεὰ9 
Νίμπο εἰτοῖγε Ἶμδαν, πιπε ποδιΐαα εἴοδο 
Ἐμίσονεπι υπεάϊο ἀεπίενε ἄς ἀϊε. 

χὰ Νοίδξ, ϑαϊνίαπυς ἃ Ὀ]δίομθ τηραἀοιδίοχαπι ΚΟ ΌΏΙ Ομπλϊίμπι 
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ἀϊοὶ Ποῦμπι, ἃ ϑιοϊοῖβ ϑὰπι αἰοἱ μαδεσμαίοσὰ 6886 Αἰ πΊ 1} 6 1. 
Ιάοπι Βοο ΤΠ πὔξαν ἰδϑ: πιοπῖο : Νελι ρτασδίαπέϊδ 71)60. 
«“41ὁ ἐὸ ἱρτέμγ τπμπάμστε τερὶ πιδσα886 68. ΤΕΥ] διι8 σΘΓῸ 
οϑβἰεπαλε 6χ Ποο ΘΟ ηΐ 8688 ΟΥἱρί πο! ΟΟρ1886 ρτόν γυῖα 
δἰλδηλ Ὡοη ΟΠ ΙΒ 118 }}18 ἔα] ἰαγῖα: 7.68 υἱοί: ἢ)εμ8 τεαάεῖ : 

ΗΌΘΟΝΙΒ, ΘΒΟΤΙΗ. ΓΙ 

δὲ 1)εμδ φνοϊμεγὶξ: φμοὰ εμθ ἀδαεγίί: Τομδ ϑοπεζαοϊξ Σ᾿ 
1 εμδ ναδὲ οπιπία: 7)60 εογηπποπᾶο: θομ8 γτεααοὶ: ΤΠ ειι8 
ἐπε ποδ )μαϊοαδίξ : Οὐλδὺδ Δα) πηρὶ Ροβϑυπὶ 4189 Ορεγυτα 
λΏλο αχϑίαηὶ δρυὰ Ηδοδϊοάαπι, εἰ ρ]υσίπια η086 ϑιορδϑυβ 
«“ΟἸ]ορὶς Ῥῃγϑίοοσαπι {ἰὼ]ο ἦν., 4086 ἔγυδίγα Ποῖος σερϑίδμι. 
966 ΟὨΣ ΟΓΘ ΠΟ ῬοΟβϑπι δ αἷῃ Δρροθδπι Πιεῖο Ατὐ]βἴομ!ϑ 
ἸΙαπιῦοδ, 1 αἰ 608 πῃ ἐπ δηο08 οἴ ΒΡ ΘΠ 08 σΘΏ860 : Ώ8ΠΣ 
νδ]49 σογγορὶϊ δὲ σοη αϑὶ ἐχϑίδηϊ δρυὰ ΤΒΟοΟΡΙ απ. 

Α. Θάρσει" βοηϑεῖν πᾶσι τοῖσιν ἀξίοις 
«ἴωϑεν ὁ ὁ Θεὸς, τοῖς δὲ τοιούτοις σφόδρα" 
εἰ μὴ παρέσται προεδρία τις κειμένη 
τοῖς ζῶσιν ὡς δεῖ, τί πλέον ἐστὶν εὐσεβεῖν; 
Β. Σἴη γὰρ οὕτως" ἀλλὰ καὶ λίαν ὁρῶ 
τοὺς εὐσεβῶς μὲν ἑλομένους διεξάγειν 
πράττοντας ἀτόπως" τοὺς δὲ ηδὲν ἕτερον ἂν 

. σκοποῦντας ἢ τὸ λυσιτελὲς αὐτοῖς μόνον, 
ἐντιμοτέραν ἔχοντας ἡ ἡμῶν διάϑεσιν. 
Α.᾽Επὶ τοῦ παρόντος" ἀλλὰ δεῖ πόῤῥω βλέπειν 
καὶ τῶν ἁπάντων ἀναμένειν καταστροφήν. 
οὐχ ὃν τρόπον γὰρ. σπταρ᾿ ἐνίοις ἴσχυκέ τις 

᾿ δύξα κακοήϑης, τῷ βίῳ προσγίνεται 
ὡς ἔτυχε πάντα᾽ ταῦτα γὰρ χρίνουσ᾽ ἔχειν 
ἐφύδια σρὸς τὸν ἴδιον οἱ φαῦλοι τρόπον" 
ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τοῖς ζῶσιν ὁσίως προεδρία, 
καὶ τοῖς πονηροῖς, ὡς προσῆκ. ἐπιτιμία. 
χωρὶς προνοίας γίνεται γὰρ οὐδεόν. 

αἰπιαεσωιδ εσι0. Ναπι 5οἷεὲ ἀΐρτος ἴ)ει5 
Τυυανε, αἶεδ, φμαΐὶο 65 ἐμ γιααίριε: 
Ομυοά ἀδοεὶ ἀρεπέες, τιξεὶ φιξ εὐαίων Μεγεπὶ, 
Οτο, φυϊὰ μἶινα οοἴενε Ρἱείαίςφηι αείϊηεῖ ἢ 
Β. σἱιΐίπαπι φιξάεηι ἑὰ εἰϊ, ϑαερε “οὦ υἱᾶεξο τἰπιὶ5, 
“41ἀ φαποιμαες τεφυΐαπι συὶ 8εε εαϊριπὶ 
Ῥχεηιὶ τηιϊϑοτι δ. «4ε φιϊδειο οοναϊ εεἰ πἰλὲξ 
Ῥεϊυαία πἰοὶ φιιοά τες εἰ εἰς ίαϑ Ἰμδεηὶ, 
ἘΠονενὸ ποδὶς τιεῖμι5. Α.. [πὴ ργαφβεπς ἰία 
Ῥΐε πεῖρε, ἐφ ρνοϑρίοενγε ποβ ζοπρμνη ἀεοεῖ, 
Εἰ σρρετὶνι, ἄπει οτγδὲὶθ ἐμ δέδε γε. 
ακαά παπιφως υεγα φεἰ φμαε ἱεπεὶ δεπίεπίϊα 

- 

χὶ πὶ 



ΞΕ - ΒΝΕΈΕΞΒΕΒ 

, ΄ ΄ 
Μ ᾿ 

φ 

ιχ ᾿ ΡΒΟΙΕΟΟΜΈΝΑ, 
Τηίορτοῦ υἱαε δοεϊενίσφμε ρμγος 
ὅνές αἴωμπε ἀμΐοες ἀπίπιμηιφε πιμζοεπί, 

ἽΕΙ υαρας τπεη ΐς, εἰαάέμηι αἰ ξεπεοίαε, 
Ἐγαεπα σιδεγπαπί. 

ΚΊΩ δῦγεαο ΟΑγταΐη6 εϑὶ: 
Ἣν δ᾽ ἀπολείψας σῶμα ὃς αἰθέρ᾽ ἐλεύϑερον ἔλθης, 
ἔσσεαι ἀϑάνατος Θεὺς ἄμβροτος, οὐκ Κτιϑνητοός. 
δὶς αα αεἰλενίαϑ Ξεες, πιδὲ σογροτε ζὲδεν ᾿ 
Τηιπιοταὶς εγὶς ει, αἰσμε ἤοπιο ποπ εγΐα μἶϊτα. 

Αρυὰ Ερίὶοπδγπι τ : 
Βυσεβὴς τὸν νοῦν πεφυκὼς οὐ πάϑῃς γ᾽ οὐδὲν κακὸν ᾿ 
κατϑανών. ἄνω τὸ πνεῦμα διαμένει κατ᾿ οὐρανόν. 
δὲ τἰδὲ τιεπ8 δαποία ῥμετνῖῖ, ηἴ ζξεγεβ τιογΐφηϑβ πιαζὲ: 
ϑεπιρεν ἐπ οοεῖο δεαίμ5 ρενπιαπεδλε ορ γέ. 

᾿πΒ Αα ΚΘΒΌΣΥ ΘΟ ΟΠ ΘΙ ΙΩΟΓ[ΟΣΏΣΩ χοΐεσὶ Ταγιυ ]ϑηυδ ριον οῖ- 
Ὀίαπι νοὶυ8: “40, ἐἐ τεναγέϊ ἀδῦοέ. Νεαυθ ἀσδαηῖ ρἢ11ο-- 
βορῃὶ 4 οδπὶ ἀοοπογίηϊ. δίσυῖϊ εἰ ἀε ξωϊυγα χηππάϊ οοη- 
Παργαϊϊομθ σοπβθηΐδηεα δ80 718 ΟΥΘΟΙΙΪΙ5 8ου 1 ρ81886 ᾿ερίπιι8 
ΒΙΡ. αι εἰ Ἡγϑίαθροια: ὑπὰ6 δι ηλῖα νἀ δηΐων 1116, 486 6Χ. 
ἰγᾶροεά!ϊα οἰϊαπίαν : 

Ἔσται γὰρ, ἔσται κεῖνος αἰώνων χρόνος 
ὅταν πυρὸς γέμοντα ϑησαυρὸν σχασῃ 

᾿ χρυσωπὸς αἰϑήρ᾽“ ἡ δὲ βοσκηϑεῖσα φλὸξ 
ες ἅπαντα τἀπίγεια καὶ μεταρσια 

χ]νὶ φλέξει μανεῖσ᾽ ᾿ ἐπὰν δ᾽ ἀρ᾽ ἐκλίπῃ τὸ πῶν, 
φροῦδος μὲν ἔσται κυμάτων ἅπας βυϑὸς, 
γῆ δ᾽ ἐδράνων ἔρημος, οὐδ᾽ ἀὴρ ἔτι 
πτερωτὰ φῦλα βαστάσει. πυρούμενος" 
κἄπειτα σώσει πάνϑ᾽, ἃ πρόσθ᾽ ἀπώλεσε. 
Ναπι νεπὲεὶ εἶς, υεπϊεὶ λαμα ἀμδὶε ἀἰες, 
Ιασαδὶξ ἱπνὶς οἰπη τοδηπάαπιίεα ορες 

. “υτναίμς αεἰΐεν: ἔεβε ἕμπι σργξία γπύστις 
Ἴετγνασ, εἰ ἐἰϊ6 φιϊοσωλά ἐεὲ σμδΙιπιΐια, 
ὨεραΞεοεῖ αγτᾶον. Ἴμάε οιρν ἀεζεοενὶς 
Ηδοο οπιπε, πιῖϊα )απι ξέγεηὲ ἱμιας υαάα, 

κ ὕηᾶο πο Ἰοηρο ἀϊεοεῦϊε ΠΙυᾶ 1 Ομδϊοϊάϊαε: ὋΟὐγροτε οαἰ 
.«- Απιρμομῖῖδ: ἀσεβῶν δὲ καὶ παρα- τἴπι {δεν αὐ αείλετα πα Ἕνας 

αίνων τὰ εἷς τοὺς ϑεοὺς καὶ αὐτῆς ἀεε λονείπαπε ζασέμς, ἄεεν αείλεγίε 
ἄη τῆς ἐλπίδος (ὅπερ ἐστε μέγιστον αἱμεῖ. 
ἀνθρώποις τοῦ βίου ἀγαϑὸν) αὖ- ' 
τὸς αὐτὸν ἀποστεροίη. ουὲ μπ- τὰ Απεδίδεηος.. ἀΐοοτο δοϊοραῖ 
ἦψ4 εεἰ εἰ ἐπ ἀϊνέπα μεεςαῖ, εἰίασνε τοὺς βουλομένους ἀϑανάτους ε 

δρε (φμο »αχδηιρε κ καναε υἱαςε δεῖν εἶν μὐπεριάν να δικαίως. ἵναι; 
βοόπμψε 464) ἔρε 4ε δροίξω. κς 
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ΗΌΘΟΝῚΒ ΘΆΟΤΙ. ΧΙ 

Νισυε ἶϊα τανηοϑ εγίσεῖ κεἴξεν, πεσμε 
σεν εὲ αἴέφενιωνι 18: 

Μῖοα νάάει ἰάρηι βρν γή γιὲ εαιιϊο ἐεαϊ. " 

Ἠίΐμπο οἱ Ονἱάϊηδ νἱἀοτὶ ροὶαδὶ δ. 181886 116 δι! τις 
Ἐεεε σμοσιρ ἐπ ἐξα γεηεϊηξϑοϊέειν, αῇότε ἔπαρον, 
Ο,μο πιαγεέ, φιο ἰεἶϊμα, οογτερίασιιε τερία ρὲ 
“«Ἴγάξεαϊ, εἰ τιυπάϊ πιοῖεα ορεέγοδα ζαδοτεί. 

(Ῥοεῖ αυόπὶ Τ᾿ ποδ 8: 
(ὐοπιπιιιτῖϑ. τπμιο δμρετεϑὶ τοβιιδ, οϑδίδιια αϑίγα. 
ἹΜϊστατι.) 

Ῥτγομοϑ 4386 8δ([ ΡΘσοΔ 1 Ποπΐη68 ἀοοοθῖ δδογα 8 οἰ 011- 

148. Οἱ σον θη ἀϊοϊαπι ϑοραῖσὶ : σύμφυτον τὸ ἁμαρτάνειν 

ἀνϑρώκποις. (Εἰ φυοά δρᾶ ἸΒυοΥαϊά6ηι Ἰερίπιυϑ : πεφύκασί 

τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν : ἐξα οπεπα8 παξὲ 
διωηὲ, μὲ οἐ ρῥγίναΐξίπι οὐ ρδίΐοα τυμέδα ρεσοοπί. Τὶ ϑορ)ιο- 
οἷοι: 

ἀνθρώποισι γὰρ 
τοῖς πᾶσι κοινόν ἦστι τ᾽ ἐξαμαρτάνειν : 
Ἐγτγαγε ομποιὶδ ἱπϑίίμπι τπογίαζιδιι5.} 

Ἐπ. ϑοπδοδθ ποὺ: Ῥεοσοανέπιμδ οπιπθδ: αἷΐξ στανία, αἴϊ 
ἴενῖα, αἰϊὲ δα -αεδίϊπαΐο, αἰϊὲ ξογέε ἱπιριοίδὶ, αμὲ αἰίοπα πα-- 
φιιέία αδἰαξϊ: αἰτὶ δοπὲϑ σοποίδεϊθ ραγιοῦε {ΟΥΈΣΈ6Γ δἰ ζιιεδ, 
εἰ ἱπποοδπίϊαηε ἐπνίἐξ ας τεπὶξοπέοδ Ρεγαϊάϊπιτϑ. Νεο εἰ6- 
᾿έπιφωίπειδ ἐαπέμηπι, 8εα τιδημέ6 αὐ ἐπίγαισισε αενὶ αεἰΐπχμε-- 
γα. ἘΪπαδάοηι εϑἴ : 7πέθγ σαεέεγα τπογζαϊαἐϊδ ἐποοπιγποάα 
δέ λαες 6δέὲ οαἶῖσο πιοπέϊεσι, ποοὸ ἑαπέμγηι γπι6ο6 8σϊέαδ ΘΥΤαΠΑΐ, 

φεα ΘΥΓΟΓΊόγι απιοῦ. ἘΠῚ Βοος Τ]1Ὰἄδγη δοπερεῦ ας ποῦὲδ ΡΓο-- 
πμπέαγο ἀεδεδίπιιδ, τπαΐοσ 6886 πόδ, γιαῖΐοβ ζμωΐδ86. (Ἐ}5-- 
ἄεπι «εἴ, -Νόπιο ἱἐπνοπίμτ, φμὶ 86 ροϊδὶὲ αὐϑδοΐνεσ. ΤΠε- 
τοϊδ8 ἈΠ] Οϑορπαθ δυπάοι δοηϑυπ 816 οχία]: τὸ μηδὲν 
ἁμαρτάνειν ἔξω τῆς φύσεως κεῖται τῆς ἀνθῥωπίνης : πιλιι χινιὶ 
ῬΡέσοαΓΘ ἐχίγα λισπαπαθ παίμγαθ οοπαϊίξίοπεπι Ροδίξιωτι 68ί. 

Αὐτὶδιϊἀε8 ἐς Οοποογαΐϊα δὰ ἈΠοαΐοβ: τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀναμαρτή- 
τους φῦναι, θεῶν᾽ καὶ τῶν ἐπὶ γῆς οὐδ᾽ εἷς ἕνα ἡμῶν ἀφικχ- 
τούμενον. Ῥαγροίμο α Ρεοσαῖο γάσαγθ ἄδογιεπι 68ὲ, γι6Ὸ 
“αὶ ποδβέγωι, φειΐ ἐεγταπι ἱποοἰἑιδ, φμετπχμαπε ρεγνεπῖξ,) 
ῬΙοϊϊμδς οἰΐδπι ᾿ηἰἑυ τ γυοὰ δὶϊ Πυ}08 τ24]} για : ὀλίγη κατ. 
ἀρχὰς τροπὴ προϊοῦσα αὕτη πλέον καὶ μεῖξον τὸ ἁμαρτανόμε- 
ψον ἀεὶ ποιεῖ, καὶ σῶμα. δὲ συνέστη καὶ ἐξ ἀνάγκης ἐπιθυμία. 



ΝΗ. β 
. . 

" 

, 

ΩΧῚ τς ῬΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ 

Ἐχίρια ἐπ ργὶποίριο ἐποϊμπαξίο ΡΓοσεαδηδ ξτανϊογᾶ {ποὶὲ αὸ 
Ρίωγα χμαερεοοσαπέμγ. Ομπὶ ἀμξδηγε ΘΟΓΡ8 ἐπ ποῦὶβ εαϊβίαξ, 

πιεϑε8δαγὶο δα ϑεϊέ δέϊαπε ορίατέαδ. Οὐαὶ ἡ αἱ ροϊεοὶ Ατὶδῖοῖε 8 
Π1υὰ: ἡ γὰρ ἀρχὴ τοιαύτην ἔχει τὴν δύναμιν, πολλὰ παραόκευά» 
ξειν οἷά περ αὐτή. τοῦτο γάρ ἔστιν ὦ ἀρχῆς ἔργον, ποιῆσαι, οἷον 
ἀὐτὴ, ἕτερα πολλά. Ναπι ργίποϊρέμιτι ἐαπε νἷπι παδεῖ, μὲ 
γιμἰία εῇὲοϊαί φιαΐα 6δὲ ἰρϑιέπι. Ναπι τά, ργἱποιρὶξ ῥὑγο-- 
Ῥγίιωγι θδὲ, οαξέθγα δἰδὲ δἰπιϊζία τοάάεγο. Ἠᾳὶς οομβδημ θη 
εδῖ, αἱ δ'η8 σοαἰθϑιὶ δι χιϊο δα σεγδη ρὶεἰδίειι 611} ΠΟΙ Π 68 
δὰϊ ἴῃ δα οοῃβίβίογθ ἠραηυοδηῖ: απο δἰοαϊ δρεγίθ Ρτοδαπὶ 

ΒΆΟΥῈΘ ἰϊΐοσθθ, ἴα ν] 1} Ῥ]αἴο, ρα φαδτι μ86ο Ἰεβίπηιϑ: πῶς οὖν 
ἂν Σώκρατές σοι δοκοῦσι γίγνεσϑαι, εἶ μήτε φύσει, μήτε μα.. 
ϑήσει γίγνονται, τίν᾽ ἄλλον τρόπον γίγνοινει ἂν οἱ ἀγαθοί: 
οἶμαι μὲν οὐκ ἂν ῥᾳδίως αὐτὸ δηλωθῆναι. τοπάξω μὲν τοι 
ϑεῖόν τι μάλιστα εἶναι τὸ κτῆμα, καὶ γίγνεσθαι τοὺς ἀγαϑοὺς, 
ὥσπερ οἵ θεῖος τῶν μάντεων καὶ χρησμολόγοι. οὗτοι 
γὰρ 'οὔτε φύσει τοιοῦτοι γίγνονται, οὔτε τέχνῃ, ἀλλ᾽ ἐπιπνοίᾳ 
ἐκ τῶν ϑεῶν γιγνόμενοι τοϊοῦτοι εἰσί. δὲ ἐγρο πόθ παΐωγα 
πέφιε αἰδοίρζέπα νἱγὶ δοπὶ βωπί, δοογαΐοδ, φμογποίο΄ 08 
ἢοτὶ αἀἱοοπιϑ} Αγ ΓοΥ ποῦ ζαοῖΐο Ποο ἐχρίἑοαγί. Κἕθγιωη 
Σέα οοπ)ίοῖο, αἰνίηαπι ἱπργὶπιϊβ ἄπο Γὸπε 6886, δοποϑίθ 
ἢΠοτὶ, " δἱομὲ ναΐδα οεἐὲ ργαεφαρσὶ βωπέ. Ναπι διῖ φμοχμα πόφιρα 
πιαΐμγα ϑεπὲ ἐαζο8, πεφμα αἰἱδοὶρίΐπα, δε αἀἰνὲπίξμδ ἱπερίγαξξ 
ἑαΐδθ8 δνααμηέ. (ῴυοπι Ἰοοῦτα Γδϑρὶ οἰ Ὠίου Ῥχαϑ8866}818 
Βογγϑιμεηΐοα: φωνή τις ἀφίκετο βραχεῖα, καὶ ποῦ τις ἐπί- 
σανοια ϑεία φύσεώς τὸ καὶ ἀληϑείας, καϑάπερ αὐγὴ πυρὸς ἐξ 

ἀφανοῦς λάμψαντος. Βγονὶδ νος αἰέφμα αὐ διοηιῖπθ8 ρετ- 

ψεπῖέ, εἔ αῇαίμδ φμίάίαπι αἰνίπαε παΐίμγαθ αο νογιίαἐϊς, ἐαπ- 
φώαγι ὁρίεπάον ἡρπῖϑ 6. οοοιῖέο ως 8.) ϑιτλομ 68: 

᾿ Οὔτις ἄνευϑε Θεῶν ἀρετὴν λάβε. 
7 ἰγιμίεηι αὔδομε ἴεο πιέηῖο οαρϊ. 

“ ϑαηῖ οἱ δἰπ|}168 ΑἸ} ἀρὰ Ρ]αϊομθιι ἰοοὶ, οἱ ᾿πϑῖσιΐα (6 ποὺ 
. δγριμαεηῖο ἀἰαίγθα Μαχίπιὶ ΤΥ παιογο ΧΧΠ. (ἔορμδη- 

ἴε8: ἐπὶ δὲ γᾶς ἄνθρωποι ἀπῳκισμένον χρῆμα, καὶ πολὺ τᾶς 

χῖνΣΣ καϑαρωτέρας φύσιος ἐλαττούμενον, καὶ πολλᾷ τῷ γᾷ βαρυνό- 

βδνον, ὡς ἀπὸ τᾶς ματρὸς αὐτῶν μόγιρ ἐπάρϑαι, αἱ μὴ ϑεο- 

μοιρή τις ἐμανοίησιρ ἐλέῳ ξώφ συνάψεν αὐτὸ τῷ κρείσσονι - 

μέρει, δεικνῦσα τὰν ἱερὰν τῶ γεννάτορος πότοψιν. πιο 
ἊἝ 

“-ο.- 



ΗΌΘΟΝΙΒ ΘἈΟΊΠΙ. τχπὶ 

Δὲο γϑὲ ρβεγδρυίπα δὲ πιμἰέμγο γογπαέα α Ῥωγίογα παΐμγα, δέ 
Ω ἐέγγῶ ῥὈγδϑδι2ηι1 σὶκ 86 φμαδὲ φ πηρίγε ροέεδὲ αρϑϊίεγε, τιϊδὲ 
ανίπεδ φμιάαπι αῇαξμα πιΐδεγιπι απὶνπαπέδηπ οοπέϊπρσοπϑ, 
ἔρεωπε πιοίϊογὶ παέμγαθ ἀοποὲ, εἰ [αιιϑέιεε. ραϊΓὶ8 νελέμπε 
δὲ οοἰρπάαί. ῬΟΪΥΌϊυ8 ΟΥ̓ΠΔΟΙ ΘΏ 1 Ρ}.8 χη θ᾽] ογθτα τηθηΐεπι 
ορίδιϑ, δαάϊε ἵν᾽ ἄν χοτ' αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνδῷ, δισμαπάο ἰά 
ἐρεοὶθ 1 μ6 ᾿παἰαοτὶί. Οἴοετο ἀς Ν. Ὁ, Π. Νεπιο τὶν πια- 
“πε δἰπδ αἰΐημο αῇδαΐι αὐνῖπο παχέα [μεὲ4.) ϑοίεοα : Βο.-. 
πῶ ψὶγ δἱπα .δο πέπιο 6δέ. “(προίεϑέ αἰϊχιρὲδ δέργα {0Γ- 
ἔμπαηι, Ἰδὲ αὖ εἰ αὐγμξμϑθ, Θαδγεγ6 2 2 ποημοφιδ 
φίγογωπι δοπογμσα παδιίαΐ 7128. Μοχ: Νῶοπ ροέεδέ γεϑ 
ἑαπέα δὲηα ααπιϊπιοσιῖο πιγηΐηἶδ δέαγο. ΑἸΔΌΙ : ομδ αὐ μο- 

γγιΐγχ68 σοί, ἔπιο, φμοα ργορίμδ 68., ἐπ ποπιΐπεδνεπὶ. Νιῖία 

“ἐπα 160 πιθπ8 δοπα 68ὲ. Εἰὰδ ορυϑβ 6866 δὰ δε σομιργεβοη- 

ἀοηάα 4υδ6 δι δε η808 πο οδαυπῖ, ἀοοσοῖ βδοσγὰ δι οϊον (89. 

(Ημδεο εδὲ ΡΙαΐατοϊο ἔδρα τις καὶ βάσις ὑφεστῶσα πρὸς εὐσέ- 
βειαν, ϑιμδ)θοίμσπ ρἱείαίξ ξεπααπιεπέμηι.) ῬΙαὶο αἰχὶῖς 
ἄθρει γὰρ περισχοπῶν μή τις τῶν ἀμυήτων ἐπακούσῃ᾽ εἰσὶ δὰ 

᾿ οὗτοι, οἵ μηδὲν ἄλλο ἡγούμενοι εἶναι ἢ ὃ ἐὰν ἀπρὶξ ταῖς χερσὶ 
λαβέσϑαι δύναιντο. ΟἸτομπιδρίοο αὐ νίαδ πὲ φιῖδ [ογίε ρεο- 
πως αμαάϊαί. Ῥγοξαμιε ἀμίοπε διμιέ, φιὶ πὶλιἱ 6886 δα δἐϊ-- 
γιαπί, πὶϑὲ φμοᾶ ρμίαπο γπαπῖδιιβ μοδϑὶπέ σΟπΊΡ Γοἤιογιείογο. 
Ἦγδο οὶ Ποὺ δϑὲ δ 11}: ἐὰν. μὴ ἐλπίξησϑε ἀνέλπιστον, οὐχ 
εὑρήσετε ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον". Νέδὲ δρθγεέϊε “ιοά 
ΦΏΡΓΩ δρενι εδί, ποθ ἱπνοπιοίϊδ τὰ χωμοά ἐπνοπίγὲ παχιὶὶ." 
Αο ΕπσΊρ αἷδς 

τὰ φανὲς 
τεχμηρίοισιν ἐοικότως ἁλίσκεται. 

Ϊπαϑρίοιιπι φιοῦ εἰ 
Ῥεν εἶσπα οτεαιδιϊία υεπατὲ ἀαίων. 

Ει Χοπορβαιῖθ (οἰορμοηῖί ξ 

“Δεύσσει ὕμως ἀπεόντα νύῳ παρεόντα βεβαίως. 
ϑρεεῖαέ εἰ ἤαεο φυαε αὖσισιε ἤνπιαε ργαεεεπίΐα. πισπεΐ. 

“Ἐὲλδρυὰ Χοπορποπίετ Ογεὶ Ῥαθά. Ἵχϑίαὶ: οἱ ϑέοὶ οὐ φιλοῦσε 
τοὺς ἀπιστοῦνταρ: πὸπ απιαπὲ ἀξ ἱπογεάμϊοδ.) Οὐἱὶ Ἀεὶ 

΄ 

: ὙΒΕΟΡΆΣ ΩΣ εχ ῬΊδιοσια οἶξαι μὴ δύνασθαι τὸ ἀκριβὲρ μαϑεῖν, ἐὰν 
4 

μὴ ὁ ϑεὸς διδάξῃ διὰ τοῦ νόμου. 

.“- 



΄ 

Ε,ΧῚΥ ᾿ς ΡΒΟΊΕΘΟΜΝΑ... - 
οἰ] 10 γ 698 σπηἴ, 608 8 ἤ6ὸ οχδυσίισὶ ἀοοθιη» ἰθμν 41181, πὶ 

᾿ς ζοδδ. ἰχ. [άἄθπὶ ἀἰχὶϊ ᾿ποονΐυβ ροείᾶ : 
χχ ΄ . Βυχῆς δικαίας οὐκ ἀνήκοος Θεύς. ΄ 

Ῥγεοεϑ ρίογωπει Κζαοὶὶ9 επαμάϊε Τεμδ." 
ΝΣ πιυ]ιῖα νεσθὶθ ογαπάαμι εα86 αἰχὶξ ΟἸισί δία, πὶ Ποῦ 
Ῥδίον πονῖ φυϊρυδ σορὰ8 ποῦ] δἱἵ ορῃβδ. ἴάθμι ἰδῖθ ρσοϑο- - 
ηυϊίυν Ρ]αία ΔΙΟΙ Ἶδ ὁ Ῥοδίθσίοτθ οἱ Ζανεμαὶα ϑαίγσα Χ. Εο- 
ἄεμ ρογιϊπομῖ γϑγϑι8 δηϊ 4}: 

Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσθλὰ καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύχτοις 
ἄμμι δίδου " τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν. 
ϑμηιπις ραγεπϑ ποδὶὲς, εἰϊεανηίις5 δἷυε ργέοεπιωγ, 
Πα δοπα: φμαε γιαΐα εἰμι σμαπιυὶδ ογαπίϊδιιδ ἀτοέ. 

Εἰ αἰιογίυς ΠΠυά: 
μή μοι γένοιϑ' ἃ βούλομ᾽, ἀλλ᾽ ἃ συμφέρει. 

. ΝΕ 5811 πιϊλὲ φιοά σωρίο, 5εὦ φιοά ἐαρεάϊι. 

ὕυάο Ἰαυάδαϊον ιδοοἀδοπηοπίογαπι ἔοσηηϊα : τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖο 
ἐγαϑοῖς Θεὸν διδόναις ὕσε ἀδὲ ει6 κοπεϑέα οἰ μεξδίδιιδ. 
ϑαποίπιοηΐδαι ᾿Π θυ θα τη ϑρὶ8 60 ργαΐδηι 6880 αυ δι χὶ- 

,ἴα8 οχίογίουθβ, ρϑϑ8πὶ οἰδπιδηΐ Ῥσγορῃθῖδε εἱ (μγίδιιβ ἴπ 
ταῦ 1118 δἀνοιριπι ῬΗδτίβαθος ἀἰβραϊαιϊοπίθυδ, - ἤυς βρεοίαι- 
ἘΡΙΟΠάσίΩι ΠΠΠπ4 : 

καϑαρὸν ἂν τὸν νοῦν ἔχῃς ἅπαν τὸ σῶμα καϑαρὸς εξ. 
Ῥμτα δὲ πιοπα Κμεγὶ: οπῖτα ΟΟγριι5 ἐπέ ρεγιτη δὶ, 

Ουοά αδη,]] πὶ ἀἰδῖαϊ 80 ἐο φαοὰ Ἰορί πηι Μαιι. αχὶϊ!. 96. 
οἰ 686 ΧΙ. 11. φυο οἰ ΡΥΓΠδροσγίοδο 1}18 σεϑροιδϑυχι γοξοχτξ 
Ῥοϊοβῖ, 486 ᾿πἰοιτοραῖᾶ αυοῖΐο 46 ἃ σοῃουθιῖα νἱγὶ ΡΌγα 
688ϑὲ ἔοθιμῖηδ, ΣΕβρΟ Πα, ,, διεὲ δἰαίπι, αὖ αἰϊᾳπὶ πεψιχέαπε: 

εἰ αυρὰ Ὠίοροῃοδδ ἀἶχὶῖ δυα118 νογβὶθ8 Θοόρμοο}18, αἱ ΟΠ1-- 
πίθου 1π|{14118 Ροβὶ ἤᾶποὸ νἱίδ. ὑδαῖδ οὐ 18, 8118 τμδ]α ρ]υ-- 
τη Ἰηδίατο ΑΙ ρδηϊ5, τ ΓΑΥῚ 8686 8] ροδὶ ἤᾶπο ν᾽ ἴδοι π6- 
118 6889εὲ ξαϊασυπι ΡῬαϊδθοϊοηΐ, ποῖο ἔωγὶ, αυδηι νἱτῸ ορίϊπιο 
Ἐρδιισηϑηάδο, χυοα 116 ἐπ ἰαῖιΒ 6886ῖ, Πῖο ποὰ εθ8εῖ. ἤυο 

εἰ πα ρεγίοδὶ δῖνα Μεπδπαυ, δἶνε ΡΒ οπιοιλδὲ 
Εἴ τις δὲ ϑυσίαν προσφέρων, ὦ Πάμφιλε, 
ταύρων τε πλῆϑος, ἢ ἐρίφων, ἢ νὴ Δία 
ἑτέρων: τοιούτων, ἢ κατασχευάσματα 

ὉΤυ]ΐαηις εὐ Ἠδγδο]ΐιπι εἷο : Τὰ. ϑεοῖς τῶν ἐν “Διδοῦ καλῶν, ᾽4γη: 
λοῖον, εἶπεν (Ὠἱ οφοπεε) ὦ νεανίσκε, σίλαον δὲ καὶ ᾿Επαμινώνδαν ἐν τῷ 
εἰ τοὺρ μὲν τε λώνας οἴει ταύτης βορβόρῳ κεῖσθαι. 

εἧς τελὲ τῆς κοινώσειν τοῖς 



ἩΌΘΌΟΝΙΒ ΟΒΟΤΙΗ͂. τχν 
[ἠ Ρ ΑΨ α'Ὁ χρυσᾶς ποιήσας χλαμύδας ἤτοι πορφυρᾶς, 

ἢ δι ἐλέφαντος ἡ σμαράγδου ζωδια, 
εὔνουν νομίζει τὸν Θεὸν καϑιστάναι, Ι 
πλανᾶτ᾽ ἐκεῖνος, καὶ φρένας κούφας ἔχει. 

᾿ δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρα χρήσιμον πεφυκέναι, 
βὴ παρϑένους φθείζοντα καὶ μοιχώμενον, 
πλέπτοντα καὶ σφάττοντα χρημάτων χάριν. 
μηδὲ βελόνης ἔναμμ᾽ ἐπιθυμῇς, Πάμφιλε" 
ὁ γὰρ Θεὸς βλέπει σε πλησίον παρών. 
«Αἴάνοαι δὲ φιιῖθ υἱοιἐπιαδ, ο Ῥαινηρλιζε, 
ϑίνε ἐς οαρτίδεπο μέσους, δῖυε οὰΣ ὅμοενο, 
ϑιδε αὐεο ρεομάες αἴΐα5, αμὲ οπο ἔεγαξ 
Ῥαϊμακαπιεπίμτηι ἐὰΣ ἀμγὸ δἷυε ἐπ ρπγρεγα, 
“(μι ἐπ εὗὔονε, αμὶ σηιαγασίο δἰριζανία, ἣ 
“Ἄἰσιιε λἰε ργορίϊεινι δερετεὶ ααὐϊριεοὶ Ώεμηι, 

, εοίρειιν ναπί!αΐε τπεπιΐβ ογεαμζαο. 
ϑεά ορονίει ἔρϑιτι λοπιΐπεπι ἐ656 ριιγί9 πιογΐδιιδ, 
Νοη ζεΐενι υἱνριπαΐίεηι, πον αὐμέκεγιμην, 
Νον ζμγεηι, ποη φεὶ οοοΐαϊέ φιασειὶ σταίἑα, ὶ 
Νεὸο ἀουὲΐς βίωπι, Ῥαπιρλίζε, οοποιρίυενὶσ, 
Θπαπῆο ἱρ5ε ργαεβεπς ἤει ἐπϑρεοίαί οπινιῖα. 

, Εἰ "πὰ ποσ αἰ881 2116 αιο οὶ ῬΣΙΟσΘ χηδ]6 οοη[απὶ 
ἰΙοἱοῖς ' 

Μηδὲ βελόνης, 
εὖ οἰλταὶ, ἐπιϑύμησον ἀλλοτρίας ποτέ. 
ὁ γὰρ Θεός γ᾽ ἔργοις δικαίοις ἥδεται. ΄ 
πονοῦντα δ᾽ ἐᾷ τὸν ἴδιον ὕψῶσαι βίον, 
τὴν γῆν ἀροῦντα νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν᾽ 
Θεῷ ὃε ϑῦε διὰ τέλους δίκαιος ὧν" 
μὴ λαμπρὸς ὧν ταῖς χλαμύσιν, ὡς τῇ καρδίᾳ. 
βροντῆς ἀκούσας μηδαμῶς τεόῤφῥω φύγῃς» 
μηδὲν συνειδὼς αὐτὸς αὐτοῦ, δέσποτα. 

Νε ἐμ υεἶ αἀ αοἰοιίανι 
ζ)νισιιαπι αἴΐοπαπι ἀπίπιιρη αὐ)εαῖδ, ταὶ οαγίεσίπιε: 
Ναπι }ιι5:ἰ5 ζαοιἷς σαμάεὲ οπιπιροίεης ἴλεμα : 

7με ἀπσέγε γέπι οἰπὶ! Ἰαδονίθιιο, 
Οοοαπεῖο, δανγίεπεῖο ποοίεα αο αἴ686: 
ἢ εο “αὐγὴ οα δενρεν ἱηιδεπΐο Ῥγοῦο, Ιὶ 
Νει τμ αέδαπι νεείεηι παρὼν σμαπι πιονέ ἑπάμαο: 

. 

Ῥ ἸοεορΒι5 ἀ6 ϑδιηιιοῖο 115. νἱ. λαῖς αὐτοῦ κατακολουθοῦντες καὶ 
(γ.) Απιΐᾳ. ὁ προφήτης οὐχὶ ϑυ- μηδὲν ἄλλο πραχϑήσεσθαι καλοῖς 
σίαις ἔλεγεν ἤδεται τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ ὑφ᾽ ἑαυτῶν νομίξοντες ἢ ὅτι ἂν 
τοῖς ἀγαθοῖς καὶ δικαίοις" οὗτοι δέ ποιήσωσι τοῦ θεοῦ κεκελευχότος. 
εἶδιν οἱ τῇ βουλήσει καὶ ταῖρ ἐντο- 

ΦΊΟΒΑΕΙ ΕἸΟΈΣΙΕΟ. ὙΟΣ,. 1, ΓῚ 
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ἾΝειι εἰ ε οοεῖο ἱοπετίι, ζιᾳίαε Ῥγοιίπαπν, τι 
Ἦτο, φμίρρε πυϊΐαε οοπδοὶμα ομΐραςε εἰδὲ, 

(1π δηϊοϊοφαΐϊο Ἰερατα Οπαγοπάδο εγαῖΐ, ἔχειν τὴν φύχὴν κα- 

-ϑαρὰν πάσης κακίας" ὡς τῶν θεών οὐ χαιρόντων τῶν πονη- 
ρῶν ϑυσίαις τε καὶ δαπάναις, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀγαθὼών ἀνδρῶν 
δικαίαις τε καὶ καθαραῖς ἐπιτηδεύσεσι: οπιπὶδ πιαζξίέέαα ρωγαπε 
γηογιέογ αδεπίο: πεμε οπῖπι σαμαεπὲ αἱὲ ρΡγανογτε ἢοπεῖ- 

πτεγγι ϑαςγὶ βοὐΐϑ 6 ἐπιρεπαϊ δ, 866 )μεδέϊδ εἰ Πποποδϑέϊϑ δοπογιμηι 
αοἰϊομῖδι8. Ὠΐοιι Ῥεγαδαθθηβὶδ οὐδίίομο ἰαγίϊα ἃ. ΒομΟ γερο 
ἄδυτα αἷϊ ςοοἱὶ ποπβϑιΐθ ἔαοιϊ5 δὲ δοϊϊοηῖθιδ ᾿μδι}8: ΠΡῚ 

δατι Ἔχ βι πα γα χα ϊοηια νι οδβα ἕέ, ᾿άεπν οἱ: ἱπιρία 6886, 
Ρίυμη ηυοά γτϑοῖθ. Οἴοασο 46 Ν. Ὁ. 11. (ἰδ 5 ἀμέδην αἴδο- 
γτμῆν 68. ορέϊπιμϑ τε οαδέϊδαίηιι8 αἰφμο δαποξἰβαίηιι8 
Ρἰομιθαιπιϑημθ ριδέαξίθ, μὲ 608 δ6ΙΡΕΓ ῥμμγα ἱπέοστα ἐπ- 
σογγμρία εἰ πιϑριέδ δὲ νοὺθ νόπογοπι, ἰάθη ἐδ ἰεβ να Ι]. 
Οαδίος 7μῦεῖ ἰφα αὐγὰ αα ἄδοδ: αριἵπιο νἱάεϊοες, ἔπε φιὸ 
διώπὲ οπμιΐα.) Ἐδὶ εἰ Π]υὰ Μοπδη Δ: 

ΤΙὰς ἁγνός ἐστιν ὁ ὃ μηδεὲν ἑαυτῷ κακὸν 
συνιδων. 
Ὶ-ς ἀεπιινι 65: ρωγμδ, φιὲ πἰλὶ οοπδοῖε πιαζὲ 
ϑὲδε ἴΡ5ε. 

Ε)υβάεπι 681: 

Πάντ᾽ ἐστὶ τιῦ καλῷ λόγῳ 
'ξερόν" ὁ νοῦς γάρ ἔστιν ὁ λαλήσων Θεῷ. 

“ἃ δοπα υενδα οπιπὶς ζοοιια 
Ῥιο ἱενυρῖο εεί : πιέπβ ἐδὲ σμίρρε φιμαἊ ἰοφιΐίμν Ὦεο. 

νος βρεγπεπάυπι Πα ὙΒμοΥ αΙ 418: ἑορτὴ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 
ἢ τὸ τὰ δέοντα πράττειν. Νιιχὲ αἰεί 68ὲ αὐέϑ έδειμα, χιεαγπ 
7αοοτε φμοά ορογἐεί. (Εἰ Ὀιορεομὶδ: ἀνὴρ ἀγαθὸς οὐ πᾶσαν 
ἡμέραν ἑορτὴν ἡγεῖται, νὶγ δοημδ ποι οπωλοτι αἴδης 76-- 

ϑέϊινι Ππαῦοέ 9.) Ῥνδεοῖραυπι οαγλ 8.18 ρυδοοθρίαπι, φυοά υ]- 
406 ΟΠ γί βία ἱπου]οαῖ, ϑϑνεέγαδ Τπηροιδίον εἰϑάδαι ργορβ νὰ σ- 

υἱα αχίῃ!ι: Ομοί ἐἰδὲ πο νὲδ, αἰέεγὶ πα {δοογὶβ. [ὐ]ιϊο 
Ῥυϊναίδα βιυαΐϊα τὰ Ῥιόῦατγο νἹἀδηΐυν Ατίϑίοϊ ες δὲ Οἴςετγο. 
Οοπίγαυΐυπι ρτδϑοῖριὶ ΟΠ 8.1 ἀἰϑοῖ ρ πα ν οΪ ρα] ῃσο σοῆνο.- 
αἷς Ρ]αϊομ 8 {ἰΠἸυ8, Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. Οὐ δῆτα. 
Οὐδ᾽ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς πολλοὶ οἴονται, ἐπειδή 
γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν; Οὐ φαίνεται. Τί δὲ δὴ, κακουργεῖν 
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δεῖ, ὦ Κρίτων, ἣ οὔ; Οὐ δεῖ δήπου, ὦ Σώκρατες. Τί δὲ; 
ἀντικαχουργεῖν κακὸν πάσχοντα ὡς οἱ πολλοὶ φασὶ, δίκαιον ἡμὶ 
οὐ. δίκαιον; Οὐδαμῶς. Τὸ γάρ πον καχῶς ποιεῖν τοὺς ἀὧν- 
ϑρώκους τοῦ ἀδικεῖν οὐδὲν διαφέρει. ᾿4ληϑῇ λέγεις. ]ηω- 
τίαηι ἤχοθγα Ἔγξ 0 ΠΟΙ Πἰοοὲ.. ΝΝειμφμαπι, Εγζο πὸ οὲ α- 
δεῖς φωΐάθηι 818 ἐπ)ιγία, γΕ[εΓΓΘ, φμοΐ πιρζέὶ ρείαπέ, ἐπ- 
)ωγίαπε ἐΐϊοθέ, σμαπάο ἐπ )ωγίαπι ἔασον ποία δὲ 2 Νοπ νὲ- 
αεέμγ. Ομὲα νεγο ἀοῖο πιαῖο ἀρετέ, ο Ογίξοπ, Ζίςθέπο 3 Με- 
χιπια ψέγο ϑοογαΐεσ. Ομξα ἐγρο δὲ φμΐα ἀοῖο πιαῖο χει οἱὲ, 
εἰ ἀομπι πιαΐμι ΓΟΡΟΠΕΥ [α8 π6 δδὲ απ πο 682 ΪΙΝοπ εἰ. 

Ναπε πιαΐδ φμονὲδ τποάο ομέφωαπι ἔποογε αὖ ἱπ)γία πῆ ἀἰδεαῖ, 
Ἠδεία ἀἰοὶδΔ. Ἰάδτα ἀοοδὲ τλ0} 8 Αἰ18 ἰη ]οοΐ8 ΡἸαῖο, εἰ Μα- 
χῖπια Τγγίιϑ αἀἰδδεγίδιίοπθ δοομμάθ. ΕΠ [δοθάδεπηοηϊ ργὸ- 
εἶδα 41)εο Ροδιυἱαραπὶ ἀδικεῖσθαι δύνασθαι, ἐπ)ωγίαπι ραιὲ 
Ῥοδδε. Μομδητσὶ εβὶ μου: 

Οὗτος κράτιστός ἐστ ἀνὴρ, οὖ Γοργία, 
ὄσεις ἀδικεῖσϑαι πλεῖστ᾽ ἐπίσταται βροτῶν. Ἷ 
Ο ἀονεία, ἐϊζε υἱν υἱγονιιπι ε5: ορίἵπεμδ, 
Ομὲ πιεῖξιια αἰἰδα οαἶίει ξεγτε ἱπ)ωγίαε. 

ϑδιθοδ οδγαρίε: ἱπλωπιαπιπι φουὗύτηε 6δὲ, δὲ φμΐάζοτε ργὸ 
)μδῖο γϑοορέμπι, μἰέϊο, εἰ α σοπέμπιαίϊα πο αὐ βετὲ τιϊδὲ ογ.- 

εἰπε. Ομὲ ἀοϊογοπι τερεγιέ, ἑαπίωπι δαοιδαίίμα ρεϑοοαΐ, 

(Δεϊδῖοι ϑρασγίδηυϑ ἀϊσδηϊὶ οὐ ρίασι Γερὶ Δ 6580 Δ Π1008 116, 
Ἰηἰπλῖο05 πιᾶ]θ, ἴδοσγα: 1Π]Π|0, ἱπη0}., δ πι1οἷθ θ6 16 ἔδοεγο, 
ΣΪ πιῖοο8 δἃπιΐοο8 σεάάοσθ. ὮὨ οι ἐπ δάμεν} 116 ογαϊΐοπο 

διο δα Ρασαῖοσ δρυὰ Ρ]υϊαγομαπι ΡὨ:οσορὶ ϑιυ νογαπὶ 
ἀειποιδι γί] οπὶ ἱπ 60 αἷΐ, πο αἱ 4υΐδ 1) ΘΠ 008. ὈΘΗΪρ ΠΏ 8 
81, ἀλλ᾽ εἴτις ἀδικούμενος εὐπαραίτητος εἴη καὶ πρᾶος τοῖς 
ἁμαρτάνουσι. δεά δὲ φιῖδ ἱπ)ώγία αὐδοίμδϑ δἱὲ Ἔχογαῤιἐϊθ δὲ 
εἰεπιεηδ ἐπ 609 φιὶ ρεσοαγιί.) Νοῖυβ 688 401 δι) χεπὶ 68η- 
ὄδπὶ ρεγποι ΠΤ νοιδ 5 ἰΙοο8. Αἱ Μυδβοιη 8 ΡΒ]οδορ 8 ποῖ 
ἰδεῖ ᾿π)}υτίαπι τδηιϊ σϑίογθηάδηι ποραῦδὶ, δε πδο δοῖϊο- 
θη ἰη)αείαγατα, διὶ να οἰδητ 801]1σϑὲ, ᾿πδι τὰ δ: ο6186-- 
θεῖ. (Εἰ δρυὰ 1 γϑίατῃ Ἰοξίπη8 ἀνελεύϑερον καὶ λίαν φιλό- 
δικον καχηγορίας δικάξεσθαι. Δίΐπιδ αἴρπῶπε ἱπρόημο δὲ 
εἰ λοπιὲπῖα ἐϊέϊ τοδὶ οὗ τπαϊεαϊοέα ἐπ γα ἑοίσε Ψφοηῖγ6.) Μ4]6 
ἀοοεὶ σοπιοσαίϊα Πδυὰ 6586 Παρ ίυπι δοογίαεὶ δἀοϊεδοοπίθ] τ, 
εἰ ἔα!αχ (δίοι!δ δυοιογ ἰδ: Ζζμε 7νομδ8 αόφιμαπ 68ὲ (6- 

θ 
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Ζοοπεγα. Αἱ σῃπὶ ΟΠ γ δὶ αἰδοὶ ρ} πα, 4086 δοογίδίοσοε τορ- 
το οοοἰεϑιϊ ἀγοεῖ, ᾿σοηδομῖϊ Π]υἀ Ἐρίοϊοι: περὶ ἐφροδίσια 
«ὁ γάμου καθαρευτέον. 4 οοποιιδίξιε απίδ πμρξξαδ᾽ αδείϊ.- 

επποπάμηπι. Μυδοιΐ αποσὰθ Βοο: ὅσαι συμαλοχαὶ, μοιχείας 
ἐχτὸς οὖσαι, ἐστερημέναι τοῦ γίνεσθαι κατὰ νόμον, καὶ αὗται 
πᾶσαι αἰσχραί. πράττονται γὰρ δὶ ἀκολασίαν. Ομομπημε 
Ῥγαείον αὐἰμίξεγίδτε σοπομδίέμα ὁπίγα ἰερεπι πωπὲ δὲ ἱρεὶ 
ἐμγρεδ διεπέ. ϑοίαηι ἐπῖπι ἰἰδιάξπεηι δαδεπέ ῥγοροεδίέαπι. 
((μαγομπάδδβ 1 Ἰερὶθι5 δογρδεσδαῖ, Γυναῖκα δὲ τὴν κατὰ νό- 

μους ἕκαστος στεργέτω, καὶ ἐκ ταύτης τεχνοποιείσθω᾽ εἰς ἄλλο 

δὲ μηδὲν προιέσϑω τέχνων τῶν αὑτοῦ σποράν᾽ μηδὲ τὸ φύσει καὶ 
νόμῳ τίμιον ἀνόμως ἀναλισκέτω καὶ ὑβριξέτω. ἡ γὰρ φύσις 
τεχνοποιΐας ἕνεχεν, οὐκ ἀχολασίας ἐποίησε τὴν σποράν. ἴ7χο- 
τοι φμίβημε ἰερίξίπιαπι ἀπιεῖ, δὲ δα δα ἐϊϑεγοά σμαεγαξ. πες 

ημοΐ ργοϊὲ σίσπεπάκε αδδίτπαξμηε εδὲ αἰΐο ρῥγο)ιοίαξ, πε ἑαΐ, 
ημοὰ εἰ παίωγα εἰ ἰερτδιδ ρμγεέϊοθιεπι 68ὲ ΡῈῚ ρμδέμίαριέϊαπι 
Ρεγάαϊ: ποπ απῖπι ἐἰδεαϊπὲδ, σοα φοὐοἱἑδθ σαϊεδα παέμγα δε- 

πίίωγαπι ἀεα δ. ἙΣχοϊαῖ ἀρυὰ Πίοποιι Ριυμδαδοηβοι οχγαίο-- 
το ὟἼΙ]. Ἰοουϑ 1] δὲν 18, ὉΔῚ 1π 688, 4186 800 ἰΘΙΏΊρΡΟΣΘ ΡΙῸ σοοῃ.«- 

ςα8816 ΠΑΌοΥὶ δοϊουδηξ, 11 68 δεινοῦ ἱηνθἱΐισ, οδέθηαὶξ- 
4υς πο πιοῦο βγανῖοσα Πδρι δ ἰΔ8]} ρεγιίβδα πόα Σπιρεαϊεὶ, 
δε ροιΐια ἱπαε δὰ 1}|6 σγδάιπι εν.) Αἀ ἀϊνοτιία οσοπηίνο.- 
Ὀαπὶ οἷται πε] οὶ ΡΟρΡΌΪΟΣΌΣ ᾿ορο8: ΠΟῺ 1ἴθτ σϑοίᾶ χαϊΐο 
Ἰερὶ ἀἰνίηδα οοηστάεηδ, ππ46 πὰ εδὲ Απαχαπάγι δος 

“Ο γὰρ δίαυλός ἐστιν αἰσχύνην ἔχων. 
Ἡεοίρνγοοιπι ἱξεν ἦοο πεπφμαπι υαραὶ ἐπζαπιΐαο 

ἘἙΠΜος Μαγ 8118 ς - 

Τοίϊεε σιαε πιδί!, αὐμλιενα ἴεξε εἰ: 
Οὔξεηάον πιοεολα εἰπιρξϊοίοτε πιΐπιι. 

(ϑεηεοι : Νιωπισιΐαά 7απι πα γερμαίο ἐγμδοδοῖέ, ροδέφιμαπε 
ἐἰϊμδέγεα φμαοάκαηγι αο ποδὲϊθ8 {ζοεγπΐπαθ ποι σοπδιείτσι πτό- 
γπΈ7Ὸ, 866] γπαγίξογσι αἼΠῸ8 δμοδ οοπιρμέασε, δὲ δαδιριέ 

πιαϊγιπιοπῖξ οαμ88α, πιδιιπὲ γτερ μαϊ19 Ταηι αἀἰμ ἐδέιῖ ἐΐπεδ- 
δαί, φμαπε αἷμ γαγαπε γαῖ, Ομἷα νογὸ πιῖδα δὲπα ἀϊνοτ- 
ἐΐο αοα διιπέ, φμοᾶ δαθρ6 αμαϊεδανιέ, ίασεγε αἱἰαϊςοτιωιέ.) 

ᾳ Ῥγιπαβοσδα ξαοίυμι «ιΐ Οτο- δκαυΐέ αὖ ονεκὲ ξοπεμαίμα τινα σενε Με ει-- 
ἰοπίαιας ἀπηλλαξϑ -- τῆς πρὸς τὰς ἐϊετίδιφ ἐκππιωρεῖο, 
ἀνεγγύους γυναῖκας ομιλίχρ : αυο: 
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 Θ[ο εἱ υχογϑὺτηα Ρ᾽υτεθ Παρ ΣΟ π20}118 ΡΟρυ] 6 πδιἰδίαχη. ϑ6ά. 
ᾳυϊὰά ορίϊπλιπι δὶ θεπο νἱ αἱ ΕΣ ρΙ 68: 

Οὐδὲν γὰρ καλὸν 
ὅδνοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾽ ἕν ἡνίας ἔχειν, 
ἀλλ᾽ εἷς μίαν εῷ εὐναίαν Κύπριν" 
στέργουσιν, οστις μὴ κακῶς οἰκεῖν θέλῃ. 

Νοῖι εἰενπέηε ἀεοεὶ - 
ὥπεπει ἱπιρεγαγε Κοεπεὶπὶς δίκὶς υἱγωπι. 
Οὐοπίεπίμα ᾿πὸ σοη)μαὶα υἱυαὲ ἐογῸ 
Ομέομησιε ομρίεί τε σμγαίαπι ἀοηῖιπ. 

(ΕἾ δἰδὶ: οὐδέποτ᾽ ἂν δίδυμα λέκτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν. Νίιω:- Ἰὲν 
φμαπι ἀμρίφοα ἰαμάκαδο ἐογοβ. Ἰίοτα : κακόν γ᾽ ἔλεξας ἕν᾿ 
ἄνδρα δίσσ᾽ ἔχειν λέχη. Ναγγας γεαΐαπι γεπι, ἀμρίϊοονπ ζ6-- 
οέμπε νίγὶ. Αρπὰ εο8 αυὶ Ἀ]υτεβ ὕχογοιὶ μβαῦοπὶ (ἡ 5411 .6111 
ἢσο οεοῖ ἀο Νυπιϊΐ6 ἀϊοίυπ;, .],οενὲδ ἑδέα ἀμοξέμ πδοοϑδὲέι - 
ὦο, φιοά απίπιιϑ τηἰέϊέμαϊ 6 αἀϊδέϊποίμδ πιράζαπι Ργο δοοίω, 

οδέϊποὶ, Ραγιΐδῦ ΟΠ1168 ν ΐεδ διιπί.) ὈΜΠΟΏΪΙΟΣ δα δα] ίομι 
Ῥοσνεμῖγο ἀἰνίιε5, ΟΠ δε δοπ θη ιΐα θ8ι: πᾶς ποη δδὶξ Ρ]6- 

ἰοπὶα 11 - ἀγαϑὸν ὄντα διαφερόντως καὶ πλούσιον εἶναι δια-. 
φερόντως ἀδύνατον. Εϊογὶ πο ροέεϑὲ μὲ ημὲ δαϊπιϊα 8ὲὲ δο-- 
πιδ, ἑάδπι ἐαίπιὶθ δἱὲ αἀἶνθο, Οὐἱ φῥοοσδηῖ, δοδ ὑγίπιπι "Ὁ 
Ῥεϊναϊδπι σποπεηάοβ, ἀοὶπαθ οοσϑσῃ ρἰυσίρυα Ομγῖδιὶ ργαθοα-- 
»ίται οεῖ. δι πη ἰοσ ϑεπεοα: Τὰ αὐλμς ἐπ ργίπια ραγέθ νεγ-: 
δωΓὲδ ΟΥΤΟΓΊΕ, 66 στανιξεν ζαδον δ, δε ἢ’ δημρηέδν : οὔ)ωγ- 
ξαξιο ἐδ Ἀγάπη δεογαία, ἀδίπαθ ρωδίϊοα ἐπιοπάαδιέ. 51- 
χα 65. ὯὩο5 60 ε886 ἀθἤοσθ ΣΌ} 116 Ἰοο 8 5801 δοσὶ ρίογϑ ἴγα--. 
ἀυπὶ: εἰ Ῥὶαῖο ἀϊχὶξ, τέλος τῶν ἀγαθῶν τὸ ὁμοιωθῆναι Θεῷ. 
Βοπογιπι πότε 6846 2)60 δἰπιζΐεηι ἤεγὶ. Βεηοξαδοία οοΓ- 
ΥΌΠΙΡΙ δὲ δἰοτίαθ διυμαΐο ῥσγαθοῖρυθ βδηῖ, ΟἸιχιϊδίι.ιδ ἀοοέξ, 
Ηασιϊο σοπδοπαὶ ἰδ. νἱτὶ θοπὶ δρια Δοβοιγ αι ς 

Οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι θέλει. 
Ναπισιε ορίἕπιι υἱν ἐπε, ποὴ ογεᾶὶ ομρί!. 

Ει μ᾽υὰ ΟἸεδηϊ δ: 
᾿Δ“νελεύθερος πᾶς ὅστις εἷς δόξαν βλέπει. 
ΤΠ δεταϊὶε ἐθὲ εἰμι συὲ ρϊοτίαε: 

Ουοΐ Ἠδεργδθοσι ΣὉΪΠ1 ποη ογεύϊἀδυπῖ, υἱ ἐΧ Ζόδορ!ιο εἰ 
Τοσδη ἰοῦ 8 ΘΟΥΌΠΙ 28 181.16 Θρραγεῖ, αἰΐδηι Ῥοοσδῖὶ γθυ πὶ 
6888 4ἱ τιδῖο ἔδοογα νοϊυδι", πο ἀενμπὲ αἱ νἱκογίμι: αἱ 

γ Οἵοεχο : ἐκ ἔϊδίμτνπε ἐδεε μεξεα-ὀ ἕπ εὐ, εἴἕωνε δὲπο εβεείμ. Αοϊϊα- 
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ϑοποοα : Ογιρΐα δοοίεγα εἰΐαηι απὲθ 676 οἰμη ορεγίδ, φιιαπ- 
ἔϊεγι οἰΐρας 8αξϊ8 ἐ6δὲ Ῥεγβεοῖα δεπί. ΑἸΙδ1; Ζαίτο δϑί εἰς- 
ἕαπι απέοχιαπι ἡπαημϑ ἐπφμΐπεέ, φιὶ αα οοοἱάεπάμηε ͵αῃι 
αγπιαΐμδ5 εδέὲ, εὲ μαῦεξ δροίϊαπαϊ αἰ ἱπέεγοΐοπαὶ ὑοῖμμ. 
ἑαέογγι. Ἐκχεγοεῖμγ αἰχμε αρεγιΐμγ ορέγε πεφωϊέα, ποθὴ ἐμ-- 
οὐρίε, (Δ]ο Ἰοοο: ποπ ἐπεπιογίέο ἐπ πιμπιδίετε ρεοοαχεέζεπε 
γεξεγέωγ, γμαθ ριι(ϊοξξέαπι ἐΐπιογὶ Ῥγαεϑέϊεϊέ, δὲ ποὴς δἱδὲ. 
Ῥαῖογ ἴπ ἀθοϊδιμδιομίθυβ: ποόδέα 6ϑὲ εἰΐαπι δὲμε δίμργο 
φμαθ ομρὶξ ΩΝ Ομο εἰ ΟΥἱ μα! "14 τεοΐογσί Ροΐεδι: 

θμκαε, φυΐα πον Ζσιεῖ!, πον ζαξὶι, ἐπα ας. 
ὅδε 7απι δογυατὶς δέπε οοῖρωε, αἀαμέδιενα πιεν8 εεῖ: 

ν ἐδιϑ εὐοοϊμείε ἱπέως αὐμέεν ετίε, 
(1080. Ατἰϑιορβαιθα, δύναται γὰρ ἴσον τῷ δρᾶντὸ Ψοεδῖμ. ᾿ Νάπι 
ΡαΡ' [ποῖγο δὲ νοϊιιῖδδα 'Ψαίεί. ϊοπ Ῥγυδαεεπόϊβ ογαιομθ᾽ 
ΠΧΥΤ, καί τοὶ οὐχ ἧττον ὁ φόβῳ τοῦ κλέπτειν ἀπέχεσθαι 
δυχῶν, ἀλλὰ μὴ μισῶν τὸ πρᾶγμα Ἀαὶ καταγινώσκων, κλέπτης 
τῶν ὑφαιρουμένων ἐστί. ΪΝΝοπ πιΐπεδ ἔμμγ εδί, σιιΐ. ργαξ γηδ- 
ἕω γαγίο αὐεέϊγιεξ; ποη 'σωοά τεπι οὐεγὶξ αμὲ ἀαπιπὲξ, φιεαπε, 
ηἰεξ αἴἵεπα 8ϑιεδίταλεξ.) Οο δοηϑ εἰ ΤΡΥΡδοηϊμυβ δωΣίδοοι- 
8] 08, Δα] δταπι αἱΐ ἀἴοῖ Ῥο886 εχ δηΣη ργοροκὶιΐοπο δοἷα, 
εἴϊα πὸ δ αἱ ΠΕ ΠΑ Ώ8Πὶ 8] ΘΠ 8 πὶ ΠηδῖΓ ΘΠ; 811} 85 ΠΟΓΓΏΡρΟ- 
τἶϊ: δὶ πιοῦο 67:18 πιθη1}8 δἰἱ υἱ οσοδδίοηο δα 1 οοπιχηΐδ8ι-- 
τ ϑ δῖ. “ἘΠῚ Ανΐϑι! 168 ιιϑι απ ἀεβηΐεθαὶ, τὸ μὴ ἀλλοτρίων 
ἐπιθυμεῖν, αἰΐϊεπα πὸ εοποιρέδοοεγα ηφμίάεηι.) Ῥοεηίϊομια, 
Ζυδηῖδα ἰδ} 468. δ ὈΓΟΙΙ 88: 0168 Ὠαρθαὶ 1Π δδοῦ δ ̓ εν 18 5.6-- 
ΣΟ ποβίσαπι ἱσποταῖ. Ελπ Ρ] υἱάγοδο μεταμέλεια, σώτεερα δαῖ- 

μων. ῬΡοεπίϊοπέϊα δαϊμέαγὶθ 1)6α. Ἐϊ αἰ101: τὰς μὲν ἄλλαᾳ 
ἀναιρεῖ λύπας ὁ λόγος, τὴν δὲ μεεάνοιαν αὐτὸς ἐργάζεταε. 

“ἰίοα αἀοίογεθ αμίεγέ Ταϊζίο. “Ῥοδηϊέοπέϊαγη ἔρϑδα εγεαῖ, 
(ἀρυά ΑΥΥΔΠΌ 1) Ιεβίπιυδ, μόνη ἴασις ἁμαρτίας, ὁμολογεῖν τὸ 
ἁμαρτάνοντα, καὶ δῆλον εἶναι ἐπὶ αὐτῇ μεταγινώσχοντα, 
{7πῖεα ρμεοοσαίὲ τιράϊοῖπα ξαίοτὲ δε Ρέεοοαδδὲ δὲ δί φημ ἐἴεγα 
αν ροφη βρη δ. Ῥίηαδτο αἰοίμ : ἀκεσταὶ ταὶ ἀγαθῶν 
φρένες : δαμαῦ ε 8 δολιογίωπ παϑγιέεβ,) Οὐυοὰ 8ὶ απὶ τοΐογχϑ 
ῬεΓρδῖα 4085 ραγίεδ Ὠἰδίουδθ ψαείθγὶδ δ πον] ἰοεἀεγ8 861 ἴ- 
Ῥίογοβ Οὐ δθοὶ Αἰ ΠἸπία!6 ἰΘ δ: ΠΟ 10 8.0 ΔρΡργορανασίηὶ, ηαϊὰ 

58: οὐἹ μόνον ὁ ἀδικήσας κακὸς, ἀλ-: Ῥγοῦμε σμὶ ἐπγανίανε ζεεῖ!, «εἃ «ὁ σωὶ 
λὰ καὶ ὁ ἐννοήσας ἀδικῆσαι παρά ζᾶάςετε νοἱμὶ! »πε φμίάεπι γμάϊοε. 
γε ἐμοὶ κριτῇ. Νον ἐν "πόιο δεῖ ἐπε. 



ΗὕΘΟΝΙ5 ΘΒΟΤΙΙ. ᾿ΧΧῚ 

Πογαπὶ γἱϊ8 δ᾽ πι}}6 μα ρυογίηϊ δαὶ ηονὶβ δὰϊ ΣΘΟΘΠ ΟΡ 88-- 
οὐ δπιθπ 8, ἰοηρία5 αὖ 1ηδἰϊζαϊο θεαὶ εἴ πἰ πη πὶ Θχογαϑοαῖ ᾿ 

Ργαδίαϊϊο: αφυδπὶ ρϑι]ο ἰοηρίαβ ρΡγοδυχιπη8, αἱ αν ΘΠ. , 
αυὶ ἰοο δίομδοὶ ΠὈγο δὲ δ: 11} 1008 4}118 αἰυπίοτ, εἰ οαπιϊοη θαι 
δα δρευποηΐα, δὶ αυὰ δυηΐ, πηᾶΐα, εἰ δὰ σεοῖδ ορβοσνδπάδ 
αἰ] ξεπιΐαα ὀχοϊϊαγεα8. Οὐοὰ δὲ νουδίο ποϑβῖγα ποῖ ρί4ιθ 
ἴδι νοϑϑῖδ, φῦ 80 Ποιΐά4, αὐ δη δοσυγαία ὑπ ἴοῖᾳ «ἰδδἀετγεηῖ,͵ 
εἰαἰυῖε νεπίαπι ἰθοῖοι, δὶ φυϊὰ δεῖ παπιαηϊταιῖ8, σγαν ϑ881 115 
«δἰ αι Αἰ Ἰαΐος 488 παῖιι8 δὶ εἷο ἔοθίυ8. Οὐδγιτ δὶ 
Ῥοβῖ ρδι θαι τ χα πι ΘΧδιιϑῖ8 πὶ πο α]ΟΠ]016 Ῥ815 Γαδίδὶ 
αἰΐφια, πιο δοὶα οἰ ςἀ 86 1 ποϑ δὲ ροϊθηϊαπι πλ1η86, 
ἔεγεαυδ απ Ροῆο Ὠεο, οἱ Ηοὐπεσισατα 11. βϑᾶθρα σερεῖθ- 
"5 Δηο: δ)}΄᾿ ᾿ 

Τλῆθι φίλη κραδίη, καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἕτλης. 
ἤθιγα. ἀπίσια εἰ ρεγζεν ; παπιφμε εἰ σταυίοτα ἐμέδεϊὲὶ 

ΠΡΟΒΊΤΒΟΆΙΡΤΟΌΜ. “νὶ 
᾿ ἢοο γαδαάμο ἰδοΐογθηι πιοιίζαπι νο]πλυ 8, εχ ῬΙαΥΙΡὰ8 16-- 

οἴ οη θυ, 4189 ἱπ συ]ρσαῖϊα οοα οὶ θα Θχϑίδθαπί, τοοορίδῃι ἃ 
ποῦ δ α0}186 1Ππ6]1οὉ ν᾽ θγείωσ 9 Π808 ΠΠ064110 ποϑ8 δ οηὐκβίϊο- 
ὨΐΡρΏδ, 4086 δὐϊίοτιπι ᾿ἰὈΣΟΓΙΛ ταατρὶὶ ογαπὶ δἀβοσιρίδο, 
αποιῖϊεα. εα8 γεοῖδ8 Ριυι αν πη 8. Νοπλῖηδ δυΐθαι αοίογ 
οἱ ἸοσοΓ ΠΣ 880 γ} ρ81᾽ ΠΊ}8 6Χ δποίοτίίαις ΜΘ, Α. ξαόρε ἃ νῃ}- 
Βαϊ! 5 σοσ!ορυ8 ρ᾽υΥἹΠπη.πὶ ἀἸδσγθρδη 18 : ἢ Ϊϑὶ δίσ ἱ οοσῖο 60}- 
δἰαγεῖ δἰ Πη0 6886 ἀΠδρΡΙΟΠιΐδτι βεηϊθηϊδη, ραϊα υΐδ 18 }1- 
Ἰεῦ Ἵχδίασεϊ, δὶ δεηίθηςδ 8]101] ἜΧρυθ550 δἰιοίοσι 8 ποπιη6 
Ἰαπάατεοῖυν. ϑεᾶ οἱ 1π ποι! δι. ΔἰΠηἰρι4 1 δοοῦιὶ 8. Πιι18, 
ηυοὰ νογδιιυτῃ χαϊῖο ροβίυ]α) αὶ, 116 οὰπὶ δδορα τα υἰδίδ ἴπ- 
ἴδτ 86 διπὶ Ρ.}1]158.1, ΡΠ θηοηΐδ, εἰ ΡὨΣ]οῖαΘ πομηΐηα, γα ρὶ]- 
ἐο6 ψεῦϑι " ῬὮΙΠΪδοο, οοπιίοοα Ρ]]]Θτλοηΐ, εἰερίαοοβ ΡΒ ἢΘῖδθ 

δϑορηανίαυϑ. ϑεὰ τ Ποῦ αυϊάσπι χαϊγατὶ ἀθθεβ, δἰαυδηο 
δεηϊθηιδ δίψα δϑϑογιρία μι μαρϑαὶ ποτηθη Τιδροθαΐδα, θα πΔ-ὦἢ} 
4.9 δεπιοιἴίϊαι ΠΟ 11 δὖὰ8 πογηϊηΐθ Τιδροσϊα ἔγιιϑέγα 
ἀυδεσα8. Ναπι 886 0}6 εἰδηι ροοίδο δ᾽ αδίδηι ἀσρυπιοηςὶ Ρ]α- 
Γε8 ἰγροθ 5 ἰδ ρου δι8 αἰνει818 ἴθοθγθ, δὰΐ οἴΐδπι ρᾶγίθ 
γε] οῖα Ῥαγίθπι ᾿πηπιαϊαγαμξ, 116 αἱ ἀΟΡΙεχ οαἀϊιἶο οφαγὰπὶ δά 
Ῥοδίοσον ρεγυοθι: «πο« τπι|}}118 ἘΧΘΩΊρ}18 ρτοραεῖ Ρροϑδοῖ, 

5 ΡΙΙΠἔφοιι9 Αορίπεια Τταβοράϊδδ δοσίρεϊε αιιοῖοχο Ὠΐοβθπα, 



νι: ᾿ΕΧ ΑὈΕΝΌΙΒ ΝΙΟΌΓΙΑΙ ΒΟΗΟΥ͂ΨΙΣ 
ΑὮ ΟΗΛΔΕΤΑΜ ῬΡΑΡΥΒΑΘΕΑΜ 

ΜΌΘΒΘΕΙ ΒΟΒΟΙΑΝῚ ΥΕΠΙΤΕΙΒ ΠΟΜΑΒ 1788. 

ΓΡΙΤΙΟΝΕΒ ϑογγιοποηι ϑίοδαεὶ, οἱ οτυ 8 ποΐαπι δεῖ, αἃ 
ἄἀπι45 ο[48865 ΓΟεΥΤΙ Ροβϑδιιπῖ, ὑγίπια Ὡδθιρο δίουδεὶ δοστηοδδ 
Ὀτονίοσεϑ, αἰέόγα Ρ]εμῖον 68 Ἔχ θὲ: 1 ὑγέπια οἶαδϑεε ΘοἸ]]οοδῃ- 
ἄδε δυπὶ εα, οπεῖα μϑι' 70. ΕἾ. ΤΥ νο μη, Ἐχχαν. 
ῬτΙη)8 ΒΔ 51:16 6 518, ἘΌΧΙ,111. Ααἀ δεομπάσηι οἶαδδεηι ρετιϊηεηξ 
αἰίεγα Β8861}. ΜΌ ΧΙ, χ. Οαδηογίδηα Ὠ᾿Πηραθ, ΜΌνγνι.  Θ ἢ 6- 
λίπα ΕἸαμουξατὶῖ, ΜΌυΣχχε. σεροιϊα Αὐγοϊΐαθ ΑΙ σοόραει, 
ἌΏΟΙΣ, Ηδδο οὐϊοημπι αἰ νεγβιϊδα δδηθεπὶ αυοηας ἰῃ Μ55. 
ἀἸ ογϑη δ πὰ ἀγροὶ: ἀο]οπά πὶ διιϊθη 6, τι) ογοΣ 6886 ἐ0. 
χυπὶ σοὐϊουπι Ὠυπηδγυ, εχ φυϊθυδ ρυπιδα δα ἰομοϑ ργονο- 
πευυμῖ, ᾳφυδπλ ΘΟΥ ΠΩ, ΕΧ 48 ΣοσΘηςογ 68 δἀὐδυοίαδο δυπξ 
εἵ Ἰοουρ]είαϊα6. 510 οὔτη68 δεγπεοπιι δίοδαεὶ οοαϊοεϑ, ηοἡ 
Ἀουμδὸ δὐἀδιαηΐ, 4 οϑα1:16 ΟἸΠ65 ΟΟμβυ]υὶ, Ἔχ θοάοιι οἴμῖηο 
ΔΘ οἴγρο ἀεδβοσίριϊ δμαῖ, ουἱϊ ταχὶὰ 5 με ϊπιδγοαι εἀα. ΤΖγίποα- 
φοίϊδ πθρα οἱ ργέμιαθ Βαδὶξ. οτἱ σίηθαι δυδπι ἀεῦθηϊ, ἴπ 
ὑἱδὶ, Καξέοανα, ἀποα ἰδηΐϊμπι οοάϊοεβ, αυἱ ϑέοῦ. δογηιοδα 
οοπηπθαῖ, αν δὶ (θὰ πη. 954. οἱ 956.) υπὰπ}) ἴῃ 4. δ]ιοσιπε 

ἰπ. 0]. οἰαγίδοθοθ, ϑαθῶ. ΧΥ. στ ΓΙῸΣ πορ] βοηῖον δοχὶ- 
Ρίυϑ εβεἴ, ροοϊογίον εππιθηδἰϊ.8 : ἰθχίαπι ρου! πδγὰπιὶ εὐ. 6Χ- 
δοὶο βου πίαγ, πἰϑὶ αυοάᾶ 1η ποθ δεῃἰοηιίαγια 7 δοοἐϊϑέξ 
φοβεῖ τεῦ, ἅπερ αὖ κατὰ τὸ ἐναντίον χωρῆσαι ---- ποπηἢ}18 
διἰάἀμπίυγ, ᾳφυδο.  οἃ. ἀεδαηΐ, φυδθαυθ ᾿ἰὰ ἱπεϊρίυπξ: ᾿π-. 
σόμαχός τις ἦν τῶν πάλας γεγονότων ἀνὴρ γυμναστὴς, καί 
σαοτε ἔτυχε συγκαϑεζόμενος ἄλλοις ἰδιώταις τῆς τέχνης εἴο. 
ΕἸαϊαηίαν ἰὰ δοηϊθη 8 αγοὶ, ἴπ ἤηο οοὐ. γαῖ. η. 964. δά-- 
δοιλρία διμὶ: Μιχαῆλος ᾿Α“ποστόλης Βυζάντιος μετὰ τὴν ἅλω- 

. θῖιΨ τῆς αὐτοῦ πατρίδος, πενίᾳ συξῶν, καὶ τόδε τὸ ϑεῖον βιβ- 



ΘΡΕΟΙΜΕΝ Ν. ΒΟΗΟΥ͂ΨΙ. ὌΧΧΠΙ 

λῖον μισθῷ ἐν Ἀρήτῃ ἐξέγραψεν. ϑοτίριτδ δὲ ἰρί ἐὰν ᾿η Οτεῖα 
Ῥοεδὲ ἐχρυρηδαίδπι ἃ Ταγοὶδ ΟΟΠΒΙ Δ Π ΠΟΡΟ] . Οαπὶ ἢ1806 
ΟἸΠΙΠΟ σοηδοηι δ 15, 4αἱ ἰπ δὲδὲ. Αηροίίοα δαδεγναῖαν, εχ 
βούεπι ἔοπίο. ἀεἀθοίυ εἰ ε)υδάσῃιν ἔεσο δοὶδεϊθ, δαι}5 φθοαυ 8 
πορὶροηΐεν βοσὶρίυϑ: ᾿ηΐοσοα: Βοδοδ οραϊοοα οἰ 82 οὐ Ὁ11}}-- 

ἰδῖο ἰπ Ἰοοΐβ οἰ [Ἐς Ποσῖρὰ8. οοησδυϊα!. Αἀ δ]ϊοι πὶ οοὐΐοιπι 
Μ995. ο]65866πὶ ρογιϊποὶ ὀρτορὶυ8 119 ςοὔ, ὕδε8. Υ Ϊηἀοδομδη- 
8515, 600 ὙἹ᾽ΠαοΡομδ8 Ὡ8Ώ8 80}, ΟὈὨ͵ 8409 ΟρΡ6 ρδγιηϊία ἴθ χ- 
ἴω5 νυ ]ραῖϊ ἸΙοοα ῬαΓΕΪπλ Θτθ οι ἀΑΥ], ρατίΣ πὶ δ ρρ͵Εν., ϑογρίυϑ, Σὲ 
οἱ νἹἀδίον, οἶγοα ἤπδη) δα ΘΟ} ἀδοὶ πκὶ : σοαϊσ69 7.8 γ6Π6- 
Τϑ δἀτηούππι γαγὶ δα πὶ, πθὸ δ᾽ 1} δπ| Δ ἀπο ἱηνοηὶ:  οἰδὶ ΓΕΡ, 
Ῥαυ διε δ:8., ἀπθηὶ ἰδηϊαη ὃχ οἱ, ΒΡ ΠΟΚΙΪ ροοέΐδ᾽ σποπιίοὶδ 
ξοξηοϑοο, (865. Ὑἱπἀοθοπθηδὶ Ῥομῃΐίαϊα δοὸ ρῥγδεβϑίδηια υἱχ 
οεάογε νἱἀθαϊαγ, Ἐογυπι οπιηΐυ, α186 ἰοχία! 88 .γ ΟΣ 77 
ϑέοδαδὲ εὐαθπἀδηο εχ Ὀὲ οἱ με οὶβ Ἀπ᾿ σα ἢῖ8 ̓ Πϑουυ ἶΓ6 ΡΟ8- 
διιηξ, ἀοοἰ θα τι5 ΟΠ ΒΠ]οττ8, αθπὶ ἢἴὸ Ἀουμδ σορηόϑοοσα “ 
Τα σοῃιρὶξ, δρθπλ ἔεοϊϊ: Ηἷπο. υἱὐ ΒΡΟΓΟ, δι δι ϊογαπι 
οΥἸ ΠσοΣ τ πΌ}} δά ογὶξ ροπυγία. Οοπβα 8 οοὐϊολρυ8, ορυϑ 
τγρὶδ Ραγαϊ:τ δσὶῖ : ἰοΐπτν δηΐπι ἑοχίαπι, ἀεϑεγιρίαμι 78π| 8ὺ - 
επιδπάαἴιι 1Π ΔΟΥῚΠ119 τ οἷα δάϑοσνο. [ηδιαἴτπι δΐϊοτη Ποὺ 
οστὶῖ: οὔτ ῖδηι ΠΘΙΩΡα ἴῃ ργοδαΐοὶθ, ὁΐ Υυἱγῖϑ ἀοοίίδ 118 Ρ]δοι6- 
ΣΊϊ, ἔαριηοηῖα Ῥζαξογιΐθ, Χεπορλοηεΐδ, Ἰεοογαί8, Ἱπεορῆγα- 
δέξ, αἰξογαπιψμθ αμοέογιεπι φαϊίογιωηε, δεὸ οπΐπλὶ πον 86 
εὐ! ἰο δ ὁποῦ δυηϊ, πῸ]] πη] σεγαπι οΥΙ σα τν ἀβὰπῈ Πᾶ- 
Βοιῖ: 115 (απ! 6 86 δ1:5, ἢ αυἰδυδίηῖος ἐοχίῖπαι ϑ:ΟΌ 861 60} Π1-- 

ηπε, υὶ Ἰδὲ νυ]ραῖυδ δδὲ, τπᾶρτιπι 8] χποὐ ἐἰϑογίπηδη ΤΠ ἰ6Γ-- 
οεύογε ἀδργεμεπάϊαν, ἰηῖος αὰδ6 ᾿πρτὶπιὶϑ ΕρΙοἰεἰϊ ἔγασπιοηίδ 
τεΐετο. ΝΌ]]δπὶ φυοαυθ νοσδίοπ θαι [,δἐΐηδηι δ ἀδπη: 860 ΕὨἷπὶ 

εὐ πο πθῖι ταΐπυ8 ρΑΓΑΌ1]6 πὶ το, ἡ ]δτηαθ 6 σ γϑῶλ Ὁ1}}}-- 
ἰαἴετ; ῥγδθδίαῖ, Ὧδὸ Υἱγὶ 8046 Ἄγε, αἱ ἱπ Πιἰδιοτίαπι 
δηϊδᾳηδε ροδβεοδ δαϊ ἢ] Οβορ ἶαο Οσδεοοσυπι ἱπαπϊγυηξ, 

4οϊθηδαυθ 560}1}5 70. δίομδοὶ οἱ εϑίουιδ  ἷα 1118 6886 δοίεει, 

εα ἱπάϊεγο νἱἀοπίων; ουἱ ἴδηηοη ἀοξδοϊαὶ σοπηπιοάλονϊ ἔογϑαθς 
ταϊΐοῃε σηδάεροσ. ϑοίυμπι ἰξίίυν τοχίυπι Οεδασαπι, ουἱὰδ 
ξαπάι δὲ δὺο ἩΠΟΙΧ., χη ροῦο,, οὔ το σαϊ οηΐθαδ 

ἐπιοπαιὶ ἰοχίμδβ ἀπ] σα 41 6 ραρὶπαθ 80) οἰ 8. (δ σθαι ἰοχῖαδ 
Οταεοὶ ἤγετο Ὡοῖδο ἱῃ ἔσδριηθηΐδ Ο{β801}1ογὰ δοαυθηίυτγ. 
Δαάάεηίαν ἀεπίαυθ ἐπ ἅη6 οροσὶϑ ἐπα ἶσα 8 δυσί ΟΣΏΣΩ οἷ ΣΟΙΊΔΏΙ ς 



ἘΠ ΟΙΒΒΕΟΙΜΈΕΝ:.. 

ἵει πο διοίογαμι. ἘΔ οὗ ὈΛΌ]. Οεσάδξα: δυρρ] εἴα Ἐὲ εονεῖὰ 

, ὮΧΧΤΥ͂,; 

ριυγ. [πὶ ρεδεΐδιίουθ ἀε δυοίοσο ο᾽θδαμα [υπιϊθυα ϑριῖτν 
οὐ ἰσααΣι.. φαοαυθ. ε΄ οοαϊοσι Πἰδίονα οὔ ἰΐοα επδεγαίων. 
Ιηξεχοα ϑογιωοόποαι οἷν. (Περὶ τῶν ν παφ᾽ ἐβαν εὐτυχούντων) 
μι: Βρφοϊταϊπῖϑ ἰοοο κα δρξμμεὶ ἘΠ ῊΣ 

Ἐύριπίδον Βελλεροφὸ ΝΞ 
“Α΄. Τιμή σ᾽ ἐπκίρυι τ τῶν πέλας μᾶλιον φρονεῖν. 
᾿Β. ᾿Θνήσκοιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ ἄξιον λεύσσειν φάος 

., αακοὺςῴ ὁρῶντας ἐκδίκως τιμωμένους... ᾿ 
“(Δ ίχτυος " 

Πολλοῖς παρέστην κἀφϑόνησα δὴ βροτῶν, 
ὅστις κακοῖσιν, ἐσθλὸς ὦ ὧν, ὅμοιος ἢ 
λύγων ματαίων εἷς ἅμιλλαν ἐξιών" 
τὸ δ᾽ ἦν ἄρ᾽ οὐκ ἀκουστὸν οὐδ᾽ (ἀνασχετὸν, - 
σιγᾷν κλύοντα δεινὰ πρὸς κακιόνων. ΝΣ 

.-----.  οἰνεῖ"" 
Ἵρταν κακοὶ ; πράξωσιν, ὦ ξένοι, καλῶς, 
ἄγαν κρατοῦντες, κοῦ ψομέζοντες δίκην 
δώσειν, ἔδρασαν πᾶντ ̓  ἐφέντες ἡδονῇ. | ΝΝ 

“Ικετίδων “᾿ ΕΝ ΞΕ 
Ἢ δὴ. νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, ΝΙΝ 
ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχῃ» 
γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον; οὐδὲν ὦ ὧν τὸ πρίν. 

Εν ταὐτῷ 
Φεῦ, φεῦ, κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων. διδῷ 
καλῶς, ὑβρίζουσ᾽ ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ. 

--....» ᾿“Τημενίσι" 
Πολλοὶ γεγῶτες ἄνδρες οὐκ ἔχουσ᾽, ὅπως 

δείξωσιν αὐτοὺς τῶν κακῶν ἐξουσίᾳ. 

« ϑιιπξ οὐπδε ζδβυϊατυλ τι Σ 
εχ οοἀ. Οδ68. αιιετλ οἰβαΐιπι ᾿δς 
ἐῃῃ χὰ δοσιιγαιὶδείπιπι ἀορυομοπᾶϊ. 

ἐμαϊπεια 7ζαεῖί, ϑορῆ. Οεᾶ. ΤῸ ν 
1079. Ιοοδεῖα δὰ Οδαΐραπηι: 

Ὑἱάοῖοτ ἴῃ ἢ. ἔν. ἴρδβε -Βοι σορμοα 
διτομδηιαπι δἰ ἘΧΡΣΟΡΤΘΗΙΣ χΟ- 
δροπίοτε, Ὑσζοῖζος δὰ 1υοορ,ι, 
ΨΥ. 17. 

Ὁ Ὠἱοπιεάθς, πὶ ἘβΊοσ, ἃ 6 ε-- 
Ἰγάοηϊος ἀθ Αστίϊ Π|1ς, «αὶ ἀνιῖπὶ 
Οεπειιηι τεβηο ρο]ανεγδαῖ, Ἀροὶ- 
Ιοὰ. 10]. 110. 1. Ρδβᾷ. 57. 

ο Υ͂. 4.5. Αἀ ΤΉΘεειπι Ὠυποΐυδ 
Ογθοπὶὶς, αιιΐ ἀοπιοοταῖδδπι ἀδπι- 
παῖ. τὸ νοσῶδερ, σμοὰ ᾿οπὲπεδ ἀαβνὸ» 

Μὴ πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυ- 
τοῦ βίον 

κήδῃ, ματεύσῃς τοῦϑ τ- ἅλες νο- 
σουθ ἐγω. 

Ψεσαπ; Ἰοοιϊϊουοηλ, νοσοῦσ᾽ ἐγὼ, 
αιιδηὶ ο]. Βτυμοκιας απο ἐπὶ ἰ6χ-- 
ἀπιπὶ τασαρὶϊ, σομεγπιδὲ οοὐ, ΟἿ »- 
Εἴδινι5, διιπισιδο 1η ἐμ οπὐδηᾶο ϑο- 
Ποοῖο διιοϊουίϊδιϊδ: ἰὼ οὔ Ἔε8 

οοὐά, νι 0}. ἰρτασι, Ατιλοΐδτλο 
διδυοϊ!, νοσοῦσ᾽ ἔχω δοχιρεοζιιμῖ. 

ἃ οἰ, ν. 46: ναζβα οδοσί, 



ΠΝ 

εὐ ἦτ Ν. ΘΟΗΟΥ͂ΝΙ" ΚΝ 

Μενάνδρου Θεοφορουμένη ““. 
Εἴ τις “προσελθών μοι ϑεῶν λέγοι" εΞ3 Κρότων, 
ἐπὰν ἀπο 5: αὐθὶρ ἐξ ἀρχῆς ἔσῃ" 
ἔσῃ δ᾽, ὅ τι ἂν βούλ παύων, τῷ πρόβατον, τράγορ» 
ἄνθρωπος, ̓ ἵππορ" βιῶναι γὰρ σε δεῖ, . 
εἰμαρμένον ξοῦτ᾽ ἐστίν". ὅ σι βούλει ὃι,. ἑλοῦ. Ξξ ες 
“παντα μᾶλλον (ευϑὺς εἰπεῖν ἂν δάκώ) -:: οι Ὁ 
“τοἰει με, πλὴν ἄνθρωπον" ἀδίκως οὐτυοῖ. 
κακῶς τε πράττει τοῦτο τὸ ζῶον μόνον." .. ᾿ ; 
“Ο κράτιστος ἵππος ἐπιμελεστέραν ἔχει. 
ἑτέρου ϑεραπείαν" ἀγαϑὸς ἂν γένῃ πὕων, ᾿ 
ἐντιμότερος εἶ τοῦ ἀσποῦ κυνὸς ἰολι" ες 
ἀλεκτρυὼν γενναῖος ἐν ἑτέρᾳ τροφῇ. 
νεἰστὴν, ὁ δ᾽ ἁ ἐν ὴς καὶ δέδιε τὸν κρεϊετοναι ᾿ 
νῦρωπος, ἐν Ἥ χρησὲὸς, εὐγενὴς, σφύδρα 
᾿ογινναῖος, οὐδὲν. ὀφελὸς ἐν τῷ νῦν γέμει" 
πράττει δ᾽ ό κόλαξ ἄριστα πάντων, δεύτερα 
ὁ συκοφάντης, ὁ κακοήϑης τὰ τρίτ' ἔχει ἧ. 
"Ὅνον )ενέσθαι κρεῖττον, ἢ τοὺς χείρονας. 
ὑρᾷν ἐιυτοῦ ξῶντας ἐπιφανέστερον. . 

Θεύγνιδος δ᾽ 
Καὶ σώφρων ἥμαρτε, καὶ ἃ ἄφρονι: πολλάκι, δόξα 

ἕσπετο καὶ τιμὴν τὶς καχὸς ὧν 
᾿Εν ταὐτῷ" 

δΝ. 

Πολλοῖς ἀχρήστοισι ϑεὸς διδοῖ ἀνδράσιν ὄλβον ' 
ἐσθλὸν, ὃ ς οὔϑ᾽ αὐτῷ βέλτερος οὐδὲν ἐὼν 

οὔτε φίλοις. ᾿Αρετῆς δὶ δὲ μέγα κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται" 
αἰχμητὴς γὰρ ἀνὴρ γὴν τε καὶ ἄστυ σάοι. 

Σοφοκλέους ᾿Αλείτης ̓" 

« Τήιπῖυς ἔαθυ δα 18 :πι Ῥτί πη Π1 
ἐσ σοὐ. (δθε. δαάϊίυσ. Οορυϊΐα 
δυπξ εἰ 4116 εὐιιδάεαι ἔδρι.186 ἔσδβ- 
Ζαδηῖϊδ, ἰπ σαριυς εἱ το αὶ σπο- 
σχεδία δαθοι ρμεσείσί βοΐ πιι- 
Ἰοσο!δα οἱσοιπιίογδηεδθ, 6186 
πιυπκῖσο αυοάδηι δ ἤΠδῖδε 66 οσεάε- 
Βδηῖ, στπαϊοσίδπι ρσδεῦθοςΣ 

Σ Τεχίυπι ἐσ οοά. γαῖ, εἰ (δϑβ. 
Σοδετο, αιεπὶ Οτοῖξαδ ὅι Ε]οΥ- 

δοάεπι ἔεγθ πιοὰο Ἔπιεπάδνο- 
χάϊ: διῖθα Ἰοβορδῖισ: τὰ τρίτα 16- 
γει- ΟΟὨΧΑ ΤΩ ΘἾΤΙΠΊ. 

ε ΡΝ. 6γ)5. εἀ. Βτιποῖ. Ετὶδπὶ 
εσ ὥδβεε. εἰ οἀὰ. ΤἈδορηίαΐε ἔσπετο 
Ῥτο υἱιῖοδο ἅπτετο δΟΙΙρ δὶ, 4υ6πῈὶ- 
δὐγχηοάμπι οἱ τεμὴν ῃὑτὸ τιμῆς. ϑορῇ. 
ΙΝ Μ,. ν. 8φι. Α͵αχ δὰ ονεῖι δΡ- 
Ρ 

ΔΑἰτήσομαι δὲ σ᾽ οὐ μαχρὸν γέρας 
λαχεῖν. 

(118 δουῖβο εχ οοδὰ. 13 40}}.; Ο]ν- 
ἴδιο, οἱ Οδεαπαῖθπεὶ). 

Ἡ Υ͂. 844. οὔϑ᾽ αὐτῷ εχ εὐὰ, 
Τμεορη ας οἱ σοἀά. τεραδιιῖ: ραγ- 
ἐἰο]δα οὐδὲ οἱ οὔτε ἔχεαφυθαίοσ ἃ 
ΠΡτδσῖὶδ ρασγηλιδηξιι. 

ἱ Ιπ οπιηῖριι πτι}15 ἔ ΒΡ 1186 ἔτ α- 
ΣΟ ΠῚ 95 ΘΙ πια ᾿Αλείτης οοα. (80. 
ἈΡίαιιθ ἐχῃἱθοῖ, οἰ}186 ἀΥριπιθπῖιπι 
Ῥσοῦι] ἀπιρίο ἱπ Ηγρὶπὶ ἴδ}. οχχιτ. 
ΘΠΔΙΎΔΙΙΓΣ, ἴδ υἱ 1 ἢ. ἔγ. δὰ ΑἹε-- 
ἴδῃ.) Αδρὶ δῖ οἱ ΟἸ γἱεπιποβῖσδο ἢ -- 
Ἰΐαπι, χερί οἰαῖαγ, αι, ἀμπὶ Οτε-- 
δῖθδ ἴ Ταιτῖοα ΠὨίδηδο ἱπιπιο]δῖιι δ 
Σετερδῖυν, σεβηιπι ΜΙ γοθηΐδ οσσιι- 
Ῥδυοσαῖ. 

ἮΧΧΝ. 



ΕΧΆΥΙ ΘΡΕΟΜΕῈΝ Ν. ΒΟΗΌΥΙΙ. 

Δεινόν γε τοὺς μὲν δυσσεβεῖς κακῶν ἄπο πνο πο να 
βλᾳστόντας, εἶτα τούσδε ἔν: πράσσειν καλῶς" 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἐσϑλοὺς, γενναίων ἅμα. 
γεγῶτας, εἶτα δυσενχεῖς πεφυκέναι... " 
Οὐ χρῆν τάδ᾽ οὕτω δαίμο 9ι 
“ράσσειν᾽ ἐχρῆν ἐκ βμκα τοὺς μὲν "αν αοιβας βοοτῶν 
ἔχειν τὶ πέρδος ἐμφανὲς ϑεῶν πάρα, 

Τὸ γὰρ εὖ πράττειν 'παρὰ τὴν ἀξίαν ἀρομὲ τοῦ κακῶς φοο- 
νεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίνεται. 

᾿Ολυνθιακὸς β΄. Ϊ 
Αἱ γὰρ γυπραξίαι δειναὶ συγκφύψαι καὶ συσκιάσαι τὰς ἅμα» 

τίας τῶν ἀνθρώπων εἰσίν" εἰ δέ τις πταίσει, τότ ἀκριβῶς διᾶαλυ- 
Ι φϑήσεται ταῦτα πάντα. " 

Ἐκ τῶν ᾿Αφιστωνύ 
"Ἔοικεν ὅ βίος᾽ ἐϑεάτρῳ, διὸ κοϊλόκιρ γίμισοοι τὰν πάλλίστον 

ἐν αὐτῷ κατέχουσι τόπον. 
: 

-- ἰ κ Εάὰ, Βιεϊ]. 1τ6γα: ἴοπι, 1, Ῥαᾷ. ὀνείδη εἰ δέτι περάσω, κ᾿ νον. 
4. 11. 8. δὶ ῬΕΣΠΡΡαμι ἱππαϊξ. ὃς αὐτοῦ πάντ᾽ 

} Ι5]4. Ῥδβ. 7. 1". 54. 1ἴ8 δουδὶ-ὀ Οἰιοὰ μὲς ἀθ δοἷο ῬἘΣΡ μῆς ἀκῖκ 
ἴων: ΑἹΣ γάρ εὐπραξίαι δειναὶ 607. δίοβδειιςβεποζαίίηι Ἐχταϊτε: ὁκ 
κρύψαι καὶ συσχιάφαι τὼ τοιαῦτα παδρηα Ἰοοιϊϊομὶς νασίϑῖδδ οτίδακοο, 



ΕΧΟΕΒΡΤΌΜ ἘΧ ΝΙΟΟΙΙΑΙ ΒΟΗΟΥΠ 

ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΑὮ Ὁ. ΘΟ. ΒΕΥΝΙΌΝ, ᾿ 

ἘΟΜΑΒ 1790. 

ΨΕΠΕΜ δτω,. ὙἱΣ ΑἸ ρ] δδῖτθ, τὶ γοηχ ἴῃ ΟΟΥΠΊΔΙ 81, 
ὩΒὶ ροδὲ ἰοὶ δηπουιπι ἰἰἰπογα., ἰαθοσθβ, δἰ πη ατι6 σαΓΩδ, Χο-- 
φυΐοπι δ᾽ απ απδογο,, ποποβίασα ἱπνθπίγοῶ ὈΣὈ] ΟΡ ΟΪΒΠΙ, 
ΟἿΣ ΔΪΠΠ 8 ὁδβεὶ τιθοδϑϑασῖοβ ἷἱπ πονδηὶ “δέοδαοὶ ϑεγηπποπίῦι 
εὐϊιοποιι δυτηρίυϑ Ἔγόρβηα}5: αυοά ἰδπῖθη Τὺ διιοίογ ϊαὶθ 
Τυϊδασο “ΟὨ851}115 [46 }}6 26 προ  Γαϊυ ΓΌ Πι 6586 Βρογο. (οῃδβὶ-- 
Ἰΐωπι δηΐπι, απο δαΐϊδ 089 ἃ ΠΠ05 ΡΌΌ]106 τ ΔῊ Ε818}], ΠῈΟ 
ΤΙΝῚ πέὸ δ] 116 αἀἱδρ! ουὐὲ. πονδαῦθ 6110, πὶ Θαυ!δπι δῃα]ο, 
τρίᾳυο ἀεοίἀδγαίυγ; πδο, οὐχ Ἐοζοραδ Θτ ἀἸ ἄομοϑ δἴσα 1η-- 
ἀυπιτῖα Ηδογοηὶ Τοὶ δυιοἰίογεδ 80 ΘΠ 68:110Γ68 1η ᾿ 06 Πὶ ΡΓΟ-- 
αἶγα γεν! Ὄχδρθοίϊθπηηϑ, δοαιηι εοϑοῖ, οἱ ϑόγπιοῦθδ,, ΤῈ 
ᾳυϊρηϑ ἰοὺ ἰδηΐδαυς ροδϑθοβ, δοὸ ρἢ ]οϑορμἶδα δηται86 ΠΟ Ὁ 15 
δοναὶδ διιῃϊ ΠΟ ΠῚ ΘὨ 8, Ὠνΐ 0118 ΠΑΡ ΓΘ ἰΌΣ ΡΓΘ1, δαὶ 1Π-- 
ἀϊροϊ, αυΐϊθη5 οδάοπι δα πὶ δεγείαν πιϑάε]δ. 

᾿ς Ομηΐδ ͵δπὶ, πὶ ᾿] εἶπα ᾿ἰτοι 6 ΤΊΝΙ πυποῖαν!, ἴα ῥτοταρία 
Παῦδθο, πονϑῆυδ οἰΐαπι 118, αυδο 'π ϑρόοϊπιϊπο ΤΠΘΙΠΟΥΑΥῚ, ᾿χῖΐ 
8 051016 ἀεἰπάθ δοσθϑβεσος αι186 δηϊτὶ σε]. ΟΠ η1εν Ἀουμδ6 

. ΣΝ ργοϊηϊδεσαῖ, ΒΏΠΟ δαρογίοσῖ 6χ ΑἸρ]α δα τ16 ρεγνθῃε- 
Ττ, νΔΙ]]86}6 10 Ἰοοἱβ χαϑι θη 8 πονδᾶπὶ τ} ρῥγαοῖα]ε- 
τυηΐ ἔδοοα. (ὐπδὶδέτσι παθο ἐπ ναγὶϊδ ἰοοἰϊοπέδιδ ἀσδω - 
Ρέϊδ ἐς ἐχεπιρίαγὲ ἁιξεγ[οϊαίο ϑιοῦαειϊ δα, “ιμγοῖ, Δ] οὖν. 
1609. φμοά Οχοηῖϊ ἐπ διδἐτοέλμεοα οοἰεσὶξ ΑἸ ἐπεὶ Ναδὲ αἰἴδογ-- 
ψναῖμγ. Ζμιέ οἶδε πος δαοπιρίαγ νἱγὲ ὀγμϊέϊδϑ,γιξ Χοδορῆιε 
ἤβαδεε, ομὲ φιμξοφωία ἔεΓα ε8δεὲ δογίρίογιωι ΟΥ. δὲ 1.αἰ. ἐπ 

εαὐεπι δι ἐοέλθοα, αἶἰο ἀοπαπέε, τεροδέξμηι δέ; δὲ νὲκ τωτι8 
αέᾳμα αἰξεν αἰιοίογ εδέ, γχιεὶ ποπ ρἱωγίπιαδ {εγαΐ απιοίαξίοπδ8 



ΤΙΧΧΥΤΙΙ ἘΡΙΘΤΟΙΑ 

Μ55. Ὑῇαδείαπαπ. ᾿ Ὁμοπανὲ ψετο δ οοαϊοα αἰ οοαϊοένηιε 
Μ58. ἰδέαο ἐπ δίοδαειπι ἰδείϊοποϑ ἀδδεπιρίας ἔμογὶμέ, μὸπ 
ἐϊγμοῖ; πθοὸ μῦϊνιὶϑ ἔαοῖΐα αἱρποδοαβ, γσμασπαᾶπε δἐπξ (Ρἐπεγὲ- 

για οογὲε) ἰδγοσ Μ88. ναγίαπέεα, φμαόπατση, ἢ αδὶξ οοπ- 
76οέμγαε, φμῖρρε εἰπε ἰϊίογαε, “Μ4. δαερίδδιγδ αδεῖπί. ἘΠῚ 
ψεῦθα, αὐυἷδυ5 ογαα1|1881π|ι8 Ἀ. Οπαγίοι, δ᾽) υδάεπι ΤΟΙ] ρΡῚ 
δοοῖυ8, 646 ἰδοιϊϊοπυηι δποίογδίο τ16 οοΥ ογ οι ἔδοι: 4080 
νετο ἰπ ἧπο {Πογαγοπι δαϊαπρυπίαν, τὴΐηυσ σταῖα ἔμεγυηῖ : 
]εέα8 αμέδηι ζέέεγαδ “Μ8.» σμὲὶ ἡαπὶ ἐχδογίρεὶ αὐοϊεδοεπϑ 
ΒΕ ΟΥ ὕον 6 οπιΐδὶέ δγενίξαξἑ δὲμάεπ8. Οπιΐδδίογιθα οἔξαηΣ 
πορμημέαα ργαείεν πιὶϑιβ, σας μέθγιμσια δὲο "1" δὲ ἐπ᾿ ῖρϑο 
ἐαγιίμ)γε ἑεχέι γιοξαπιέμγ; ἐπ τοἰίφμῖα 86 Παδίοηε ργαεσέϊεϊξ. 
Μα)ον δλῖπι ἱπ Πἷδ ἀ"Π επιία ᾿Ἰπαχῖ πιο τ ἢ υ8ἱ ξαϊδδοὶς ο8-- 
Ἰργοηΐπ τὸ ἐμδὶ8 Ἰφαιοηΐα5 τ 16 δὸ αἰ σεπίες οποῖ δια 
Ιοο 55ι 15 ν 1.15 Ἀ. ΟἸιδ πα ]εν εἴ Ἀ. ΟΠυγίοι π26 δα ΟΡ ΘΣΘ 

ομ δι γϊοἴυισι 6586 ἔδίθοσ, ἀβῃ)δδηηθ ρα] ς6 }ιῖο Οδεσγο ρ 8} 185. 
[πδίρπθ ἀεί 6 δὐ)ατηδηίαπι Ἀοπηᾶς δρυὰ δγὰ α  ἰβϑἰ λα τα 

ΑΌΡ. (αἰεοι. Μδυϊιὶ ργδεῖθυ δρει 80 Ορὶ !οη δῖ ἱπνδηὶ; ἰῃ- 
ἴον οοαΐςε8 εηἰπὶ Οσγαθοοϑ, 4008 ΡἹΣ 811 οἰ δ᾽ ηγ18 ἸΠδρ᾽οἰε 08 
εἴ ἐχαπηηδηοβ ὈἰγῸ τ ἷηὶ οὔἱα], ῥγϑϑῖοσ ἱπϑῖσῃς 1, οσὶοὶ 

. Οὐγ Μ5. βἰϊαιθ, ραυν 8 εἰΐδισι οοάοχ, ατϑαίου τοῦ “1ε- 
βαρῇ κάνονες συνθέσεως κοινοὶ πάντων τῶν τοῦ λόγου μέτρων 
᾿πϑουιρία8, οὔνεηιξ, 1π ου)ὺ8 ἤπιε ΡΥ]Ογθϑ ΧΧΧΥΤΙ. ϑιίοδαες 
ϑογηϊιοθθα οἰ τοδί οπη δι δ ἰοὺ ΔΗ ΠΟΧῚ δα ηϊ: ἰοχίιδ Ποσυι 
ΟΣ ΟΠ), Ἔχ ργδοϑίδη  15511η0 σοα 06 ἀδβοσρία 5, ποη πιούο 
Ῥγδοϑίδητογεβ Ν5. Οδοδαῦοὶ ἰδοϊ Ομ 68 ΟΠ  γΠγαν]ϊ, δε οἱ πο-- 
γάϊδ δΆδα 6 ρΥΘΘΟΪδ 88 80 ὉΠ: ηἰδίγ αν , 
αρπο εἰΐδπι ἰαχίαϊ! δεγημοπίωτε οὐπο τα δηαὶο [αὶ ἱπϑὶρη 8 

116 οοάθχ ραγο}πιίδτ πὶ δὲ Δρορὶηπερηιδίαπι ΜΆ. Οτ. αι 
Βοπιδα ἰῃ Οἱ] ο! λόοα Δ ρο]οα Ἔχ ϑίδι, πὰ αν. ΧΥ]]. Ἰπδισηίίυυ, οἱ 
ἴῃ οεἰδίοῦο, δοίεοία ἐπ ναγίὶἐδ ρλιϊοδορλΐα ΘΓ. Ἰπϑοτὶρ- 

'χΐ ἴ8, ομδείασθυβ, δος 88δες, χν. ΡὈγονογθία εἱ ΔΡΟΡ ΗΠ] οριδία 

οτύϊηο δἱρὶι. αἰμοβϑία δυ πὶ, πὶ πἰ βου) 546 {1 γα 6 ἔα θ}18 
6χ πιγίμοϊορνία ανάθοα 86) ποῖῖ8. ΤΊ] 5 οοὐϊοὶθ ἀδοβϑί, 58- 
ϑρίοοῦΣ δυΐοπι ἱρδιπὶ 7οπέαγπα ΟΜίοῖ. “Τροδίοἰἡ οοιιϊ- 
ΠΕΓΘ. νἱὰ. Μομιίαμο. αίαθοργ. αν. 110. 1. Ρ. 89. Ιποϊρίε: 
᾿Αγαλλίας ὁ Κερκυραῖος, ᾿Δριστοφάνει γνώριμος, εἶπεν δύο 
πόλεις εἶναι ᾿θήναῃ καὶ ᾿Ελευσῖνα κε]. Ἐλχ μοῦ οοὐΐρα οαἰϊα 



ΜΝ 
τὴν Ν. ΘΟΗΟΥΝΝΗ,: "-- ΕΧΧΙΧ 

ζαΐσδο νἱἀοπῖυν Ῥχίπημπι Μιχαήλου ᾿Αποστόλου Παροιμίαι, 
80 ἀοἰπάδ 8. Αγϑεμίο δἴλο δε] ἢ] ἰο ογὰ. ΔΙρἢ. ̓ φ“ποφϑέγματα 
φιλοσόφων καὶ στρατηγῶν, δητόρων καὶ ποιητῶν. Αἱ ΜΒ. 
οεἰλιῖδ Ρίθῃΐυδ 69], Ὡθο ἔωθι}}68 δοογεὲηι. εὐ189 ᾿πν επί, Θχδίδῃὶ 

δυΐοπι ρδτγ τὰ ἰὼ Ποιθε, ραυιϊτι οἰΐδσα  Ριπάδυὶ οἱ Αρο}- 
Ἰοιϊ: ΒΟ δ. 1118, ΑῬο]οάοτο, .8}}}8ιχ6 του ἐΠπορτ ρ ἶδ.᾽ 

Ὦσμαι Ῥοιτο 8πηο διυρογίοτὶ Ἀοπ!α Ὑοϑμεὶῖδ8 μὲν ΕἸοσοα- 
δι ὈΓΌδΒοΟΙδΟΟΡΑΣ, δυπιμο (εδἰἀογίο οοἀίοεμι διοῦθδοὶ [,8ὰ-- 
τε ἰδηπι ἰμϑρίοἰσηάϊ. σα]. Βαπαάΐπὶ θοπονοΐθ δὸ Βα πΔ}} 16 
ἐμά 8115 νϑγιαι ἀαἰπβα ἔαϊξ ἐχϑρεοϊαιϊο, πππο επίμι οοάλοθηι 
ὯΠ8 ΟὨ. οού σα 6, Μασοὶ, αὰοὸ Ὑθπεῖ 18 υ888 δ} πὶ. 4] 40} 
ΒΌΡΟΙΣ 1) πηοπαϑίϑιϊο εἰ, Το πΐἷ8 οἱ Ῥδι]δ ἀ 4} 111, ουπὶ οοαΐ- 
εἰ Ἀοτηδη}8 10]. γαϊτοδηδο εἰ ΔΏρΕ}οδ 6 ργογϑ8 σΟ1868-- 
ἰδιθυπι 6886, ἰοχίσπιαμε οὐ, Ῥιας γε ίααθ ΧΙ θοσὶ πο χ 
ἀέρι θηαι. 

ἴρδ6 Βοιδε ΒΙ Ιου μδοδτα ΑΙ ΘΟ απααν πορίεχὶς δἱ ὅσ δου" 
ξῖυ8 ζοξρβα, σοί θυ 615 ΣΩΘ0. δι οἰ δβτλι18. τὴ 6 ὙΘηο 28 
σρουϑηίθηι ρμαῈγ ᾿ἰἰθι 85 βαχηοηιξ, εχίϑίοσθ 10] σοαΐσουι Μϑ. 
ῬΕΣ οοἵο ἴοΪϊα ,ϑεπέοἠέδαϑ τπουγαῖδδ 65 ἰέἐῦτῖδ δας δ δὲ ργοία- 
πὲδ ἐπαοεγρέαδ σομπιϊπεμίδια 9 ΔΙΌΣ ΡΟΥΓΟῸ, 1π 400 ῥδγ ν]- 
εἰπιὶ ἔολϊα Οτρ οὶ εἰ δἰϊοσασα ροξίασιπι δϑηίεπιδθ δχ ἷ- 
δορί. δ᾽ 

Βοποηΐδο 1ὰ δὲ ]ϊοίδιδοα 5. ϑαϊναίοτί8 δχϑίαὶ οοάοχ Μῶ. 
ὩΌΠ.. ΟἸΧΧΙΙ. ΟἸανῖ. 85, 886. ΧΥῚ. αἱ δ] ρθη δα θη ἴα ιν πὶ 
ἢ Δοοϊάα ργοίοραρα Νεββα ποηδβὶ ΘΟ] εοἰατιλ πη σοι} 116}. [088 80]-- 

Ἰοξοῖϊα ᾿Ἰπϑουϊδίίυν : Βιβλίον, ἐν ᾧ περιέχονται ποικίλαι ἐκλογαὶ 
ἐχ διαφύρων γνώμων οὐχ ὀλίγων θεολόγων καὶ φιλοσόφων, 
«ομισθὲν ἐν τῇ περιωνύμῳ ᾿Ιταλίᾳ ἐξ ἑῴας παρὰ τοῦ κύρου 
Φραγκίσκου ᾿Αχκίδα πρωτοπαπᾶ Μεσσήνης, υἱοῦ τοῦ εὐσε- 
βοῦς ἐν ἴερεύσι ᾿Εμμανουὴλ χοροεπισκύπου (5810) νήσου Σικε- 
λίας, ἑνὸς τῶν εὐγενῶν τῆς Κολασσαέων νήσου καὶ πόλεως, 
ὕπερ τῇ σῇ ἐκλαμπρότητι δουλικῶς προσάγει. Οὐυἱδειδιῃ δυίθιη 
16 ἔπεϊ, ουδ Αςοϊάδδ ἰδγαι ἀἰοανογὶΐ, ὁχ βεημθηιὶ διι}}-- χχὶν 

ἃ Ιρε6 ροεῖεα Ψοηριϊε Βοπιδῆς Ὧᾶ θεῖ, οὐ τιδάαπηχιο ἐπ ἀοὶὴς ὃς Βεν- 
τεάπχ ἰὰ ἤδος Μ55. παι δἰνὶ, δεὰ 
Ῥδσισαι ὉΠ ]1ιϊς ας }ιιπιπὶς πιῖπὶ 
διιυ]οσυπὶ. Εϊάδπὶι «ιοχας δχὶ- 
811 δεπέεπέϊαγμηι πιογαἑμηι οσοὐοχ 
Μϑ8,, αι ομτεδιοηλει έᾳ ΟΣ διλα- 

Βογΐπισ, ΝΠ ἴχτι6 11}, ἤν. αι ΐλοειδ 
δι} σογιὶς ατιϊσιι] δ πποταιμιις εἰὐεῖα 
5ΔΟΥΟΣ ΩΣ ΠΙγοχιηι δὸ Ῥαίγιπι δὶ 
τιλῖχι οΟ]] οἷα οοπδρὶοτιεέιχ. 



᾿ 

ὌΧΧΧ ἘΡΙΘΤΟΙΑ Ν. ΒΟΗΠΟΥΤΙΙ.. 

δοσὶ ριϊομδ βηὶ οοαϊοὶθ τοδτα τοοεπεουΐ ὐδοοῖα, νἱἄετο οἱ : “Ὁ 
«ὖρ Φραγχίσκος ᾿Αχκίδας ------ ἐκ πολλῆς εἰς τὴν ἀποστολικὴν 
«ἰθέδραν προθυμίαρ τοῦτο τὸ βιβλίον πολλῷ πόνῳ καὶ δααά.- 
'ψῃ συνάξας ἐκ τῶν ἀνατολιχῶν προσέφερε" τῷ ̓ μακαριωντάτῳ 
«αχᾷ Σίξτῳ πέματῳ, ἀρχιερεῖ μεγίστῳ, ἐν τῇ Βατιχάνῃ βι- 
βλιοϑήκῃ φυλαττόμενον, ἔτει α΄ φ' πκ' ε΄. Ῥναοείρυΐ δυοίονοι, 
θ φαῖρυϑ δεῃἰεπίϊα8 Ἔχοαγρϑὶὲ Αςοϊάδα, δηὶ Βαδείμδ.. Ὅτε. 
δογίμδ ἐϊιεοίογιιδ, ]1ωδαμειο', Μαγοιε αἀϑοεία, Δίακίρειεα,. 

Οὐιγγδοδέοπιμδ, ]δἑάογιιδ Ῥεϊμδίοία, ᾿Εκ τοῦ Εὐεργετηνοῦ (5), 
ϑενεγίαπιμα, ΤΠπεοάοτμδ Ῥγοαογηιθ,. Ῥδοίϊμδ, Ῥλιΐο. ΑἸϊοβ 
διοίοτοβ δῷ Αοοϊάδα 4]]αἰοϑ ργδείεχεο, μαυοα ϑῃΐπι οχ “|| 8 
Ῥτοΐοσι. Ηΐο οοάεχ Ἵχβροοίδιϊομϑ πιθδ ἱπξεσίος ξυϊῖ, τ 
Δδιοδαεὶ ϑογπιοπεδμδ Ραᾶτατι ργοξαϊ.. 

Η!89 δοοεαϊὶ οὐλῖο δέοδαεὶ Τιξυτίμα δῃ. 1548. το δ πο- 
4υσπίθυδ ἰἴϑαι1 88.118 ἜγΌ ἀ118 ροϑι ἴα, 4866 οἰἶπι ΑΡοεῖο-- 
1: Ζϑηο ζυϊῖ, Ἰοάοαῃθ οποὶΐ 5 1 Ὁ: ἤ δοδ Ζοηΐδηδ᾽ βέθου.- 
ναΐυν : ̓ποῖαθ ἐπ Ώ8168..] οοα 801}: ρβ.]] οἷα αὶ σδθοδ 
υδπὶ 1,αἰϊηδ. ἹπάἸοαῖ, ὨΣΒΙ]4ὰ6, αυοὰ δὰ πυβεπάαχα δοὺ2ῖ 
οοντροηάυπι ἰαχίασα ἕδοογεὶ, οοπἰϊμϑῃῖ, 
Οομϑυ οὐδ “ρορλέπερπιαία 65 ναΓὲϊϑ ἀμοέοτίδιϑ Ρογ 

6. ϑίοδαεμπι οοἰδοία Καγίπο Οππιεγέε ἱπέογργείε αὶ. ο- 
γπαθ ἐπι ρ Γαδδι ΡῈ 7αο. Μαεοολίμπι ἀΐο χχνῖῖ. Νον. μοχνει.. 
855. ΠΌΓΌΤΩ ΣΑΡΙϑἸ ΠΏτη. οὐ)ὰ8 υϑιεμὰ ἀοοὶΐδ6. ΑὮΡ. Οδἰεῖα-- 

Ὧ0.8 Νίανϊη! ργο 80]118 δι ᾿υπ|δηΣῖδῖθ Ὁ] ΡΟ τ}]1} οοποαϑοὶξ 5 
δοηϊθηϊ 46 νΕΓῸ 86 δϑηϑυ π60 δὰ νοσθὰ γο αἰϊδο σηΐ, σαυ]-- 
ἰὐα8 δυργανίαίδα, φυδηιρὶυχίποὶ οδἰΐατι ἀγιϊοι δ οἰιὶδεὶ 
δυηῖ, ΓΟΓ 416 ΟΥο τα }118 ἱπ ]οοῖδ τηυαὶυ8 οὶ, 

Ἐπιεπααξίοποα ἐπ ϑίοδαειεε αἀμοίογε γίάογῖοο «“Ζᾳ6οοδα 

Οοίμας 1790. 85. δα πιὸ αἰγεοοῖδα, 4088 οἴΐαπι δηΐθ εἰ} }1- 

ἀϊατὰ δηπὶ δεἱ τὸ χῃλ ἰδ 6868 ουγδϑι!, ἡοηάαπε νι δον ΣΏ ἘΣ 

οδιϊρίι, πὸ ἔοσὶθ νιδῦο, δηἰθαῦδοι (σπ8 }186 ἅπ686 8}1}- 

Βεσίηι; 0888 νΘΙῸ ΠΠῈΡΏΟ ΤΠ} 801 ἔτ, θη πιούο οχ ᾿ἰ16- 

χὶο Τυΐθ, δεὰ οἱ εχ ϑρεοίπιπδ ουπιδηαέίοημηι ἐπ αοέογοα 

νοέογεϑδ οἱεγε ΟἿ. ἐπι Ζ.οἱ. Οοίΐας 1786. αὐυρυγανὶ ἀεροο ". 

Ὁ προ Ἶδ8π| Βοποπΐδθ ξοσίρβουαπι, Νες 8008 ἀο]ιι5α ΤῊΣ, ἵπῖδυ ἰεβεη- 

δ πὶ 5 αἰοθιι Ἰρεῖιπι Ἰδτιηι οὔτα ἄτιπὶ Θπι Σηρσοπίιπι νἱτὶ οττιὰμἶε- 

νἰσογσι διυιἱολοςϊ πιοσιι Απιδὰοὶ δἰπιΐ τα β δ δ ἐοοίγλιδηι δα πἶγοσ, 

διναίοσ οὲ “ώάσοοῦὶ Μοτσεὁ} σα πδϑδοῖο, τδα ῥδιιοδ5 δ θη διΐοσ 52 " 
Ῥγονθ ἴοπιρτιδ νεπεῖδ6 Βοσιδι δὰ οοάϊοιυηι ΝΜ. διιοϊοσιῖδεο ἤττια- 
ἴχ0 Ἰχδηδιι  δδιυχι ΡΟΣ δούθρασίαι. ἴδε δε ἀδρσομεπαϊ. 



ΕἘΧ ΡΗΟΤΙΙ ΒΙΒΙΓΟΤΗΕΟΛ ἐτν 

Ο0Ὁ. ΟΥΧΥῚ.. 

“ΑΙ ΝΕΓΝΩΣΘῊΗ ᾿Ιράννου Στοβαίου ἐκλογῶν ἀποφϑεγμά- 
τῶν ὑποϑθϑηχῶν βιβλία τέσσαρα ἐν τεύχεσι δυσί" προσφωνεῖ δὰ 
ταῦτα, δι’ ὃν καὶ τὴν συνάϑροισιν φιλοπονῆσαι λέγει, " Σὲπ- 
τιμίῳ ἰδίῳ υἱῷ. Ἢ δὲ συναγωγὴ αὐτῷ ἔκ τε ποιητῶν καὶ 
ῥητόρων καὶ τῶν κατὰ τὰς πολιτείας λαμπρῶς βεβιωκότων ἐγέ- 
Ψψετο ὧν, ὡς καὶ αὐτός φησι, τῶν μὲν τὰς ἐκλογὰς, τῶν δὲ τὰ 
ἀποφθέγματα, καί τινων ὑποθήκας συλλεξάμενος, ἐπὶ τῷ ῥυϑ- 
μέσαι καὶ βελτιῶσαι τῷ παιδὶ τὴν φύσιν, ἀμαυρότερον ἔχου- 
σαν, πρὸς τὴν τῶν ἀναγνωσμάτων στήλην στείλειεν. 
Ἔστι δὲ αὐτῷ τὰ μὲν πρῶτον βιβλίον, Φυσικόν" τοῦ δὲ δευ- 

τέρου μέν ἢ τι κατ᾽ ἀρχὰς Δογικὸν, τὸ δὲ λοιπὸν καὶ " πλεῖ- 
στον, ϑικόν᾽ καὶ τὸ τρίτον δὲ καὶ τὸ τέταρτον, πλὴν ὀλιγί-, 
όστων, ᾿Ηϑικὰ καὶ Πολιτικά. Καὶ γὰρ τὸ μὲν πρῶτον ἔχει μὲν 
ταφαλαῖα “ ξ΄, οἷς καὶ τὰς τῶν παλαρμῶν ἁρμόζει χρήσεις καὶ 
χρείας" ταῦτα δέ ἔστε μτὰτὸὸ “ “ΝΕ 
Περὶ ϑεοῦ διαλαβεῖν, ὅτε δημιαυργὸς τῶν ὄντων, καὶ διέχει " τὸ 

ὅλον τῷ τῆς προναίας λόγῳ. (1.) 

1] Σεπειμίῳ πιατῇ. ὁ. Σιεσειμίῳ λἱ ἀἰκιΐποξα, ὁ ποπππεσχιιαπι ροεῖττ- 
δϑυΐάας ᾿Επίμιον νοσεῖ : ρμαΐο 16- Ἠδῖδ, διιξ υδυὶβ δῖ ἐσ: ]} 5 ἀΐροχο 
κουιάππι εἰσγοθίαπο ᾿Επείμιον: αὶ 
εἰ 'ροο αιδίιον ϑίορδοὶ ΠΠῦτοϑ πὶι- 
“πεταῖ, αιιοτιπι νἱχ ἴγοα ποαὶθ ἐπ. 

οἰγοιπιΐοσζιιίιγ. ΘΟΉΟΥΤ. 
Ὁ δὸχ Ρῥυίπιδ οδρίϊα αδὲ ἱμπίοσο 

οἱἀοτιαυϊ, ὅοηρττ. 
ς πολιεικὸν ) πλεῖστον πιδγᾷ. 

. ἃ Ηδβοϊ δὰ οἵπηδ διιὲ ρϑ οὔἹ- 
“ἴα ΟτδῖἼοο οἱ ΓΑιΐη6 ἃ (χε]. Οδυ- 
ἴοχὸ ρῥσί θη, δία, δαὶ δ᾽ 1οχ 8110" 

ΘΊΟΒΑΕΙ ΣΤΟΆΒΙΣΧΟ. ὙῸΣ, ἷ. 

δα, Ῥγδθοσαυδηι ααοὰ πη] ιὶς ἴῃ 
Ἰοοὶς οογσρία δἷμπξ δὲς χη 18. 

Ο ΘΟΒΟΤΈ. 
ε Ουοὰά Ππὶς ἱπίοτοραϊξ 1 Οδη- 

ζοσὶ οαἀϊτίοηθ ἐξ πεωπενγίδ ςδριῖ, 6 
Ῥτοϊομοπιθηΐδ πιο πιᾶ]6 ἐγδ)δοῖπι 
ἄσοσεῖ Ρηοῖξιι5 γα, οἱ ἡ οεῖγα᾽ ἔγδᾳ- 
πιδηῖα ἀνέκδοτα. Οοπεῖδι ἰάθη εχ 
Οοὰ, 16. ΒΒ] οι Βοοδο Αυξρυδίδηδο, 
ΘΟΗΟΈΤ. 

ἕ 



ΝΙΝ ΕΞ 

- 

ΧΙ ὀ᾽᾽ ἘΧ ΡΗΟΊΤΠ ΒΙΒΙΙΟΤΉΕΟΑ 

Ἰχνὶ δεύτερον, Περὶ τῶν νομιξόντων μὴ εἶναι πρόνοιαν, καὶ ἑπομέ- 
ψας ταύτῃ ϑείας ἐπὶ τῇ τοῦ παντὸς διοικήσει δυνάμεις. 

εἶτα, Περὶ δίκης παρὰ τοῦ θεοῦ τεταγμένης ἐποπτεύειν τὰ γι- 
νόμενα ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τιμωρὸν οὖσαν τῶν ἁμαρτανόν- 
των. (ἰνῚὴ 

καὶ, Περὶ ἀνάγκης ϑείαρ, καϑ᾽ ἣν ἀπαραιτήτως τὰ κατὰ τὴν 
τοῦ ϑεοῦ γίνεται βούλησιν. (ν) 

ἸΠερί τεεϊμαρμένης, καὶ τῆς τῶν γινομένων εὐταξίας. (ν}) 
, Περὶ τύχης ἢ ταυτομάτου. (1) 

καὶ, Ὅτι ἀλόγιστος ἡ φορὰ τῆς τύχης. (νὴ 

Περί τε χρόνου οὐσίας καὶ μερῶν, καὶ πόσων εἴη αἴτιος. (ἰχ) 
καὶ, Περὶ ᾿Αφροδίτης οὐρανίας καὶ ἔρωτος ϑείου. (χ) 
δέκατον, Περὶ ἀρχῶν, καὶ στοιχείων, καὶ τοῦ παντός. (χὶ) 
εἶτα, Περὶ ὕλης. (αι) 

Περὶ ἰδέας. (χ!ἢ 
Περὶ αἰτιῶν. (χὶν) 

Περὶ σωμάτων καὶ περὶ τῆς τούτων τομῆς, καὶ περὶ ἔλα. 
χίστου. (χν) 

Περὶ σχημάτων. (χν!.) 
Περὶ χρωμάτων. (αν) 
Περὶ μίξεως καὶ χράσεως. (νι) 
Περὶ κενοῦ καὶ τόπου καὶ χώρας. μὰ 
Περὶ κινήσεως. (χχ) 

εἷχοστὸν δὲ,. Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. (αχὶ) 

Περὶ κόσμου, καὶ εἰ ἔμψυχος καὶ προνοίᾳ διοικούμενος, 
καὶ ποῦ ἔχει τὸ ἡγεμονικὸν, καὶ πόϑεν τρέφεται. (χχὶ!) 

Περὶ τάξεως τοῦ κόσμου" εἰ ἕν τὸ πᾶν. (χχ]1) 
Περὶ τῆς οὐρανοῦ οὐσίας καὶ διαιρέσεως. (χχῖν) . 

Περὶ οὐσίας ἄστρων καὶ σχημάτων, χινήσεώς τὸ καὶ ἐπι-᾿ 
σημασίας. (Χχν) 

Περὶ οὐσίας ἡλίου καὶ μεγέθους, ὄχήματός τε καὶ τρο- 
πῶν, καὶ ἐκλείψεως καὶ σημείων, καὶ κινήσεως. (χχν!ὶ) 

Περὶ σελήνης οὐσίας, μεγέθους, καὶ σχήματος, φωτισ- 
μῶν τε, καὶ περὶ ἐκλείψεως, ἦ καὶ περὶ ἀκοστημάτων 

| καὶ σημείων. (χχν}}) 
κενὴ Περὶ γάλακτος. {(χχνὶ!}) 

8 Αἀὰϊε Οδπὶ, ἴδ. " 7Ζέίοαι (6 στὰ ῬΙΙατο ἐπ οριξοι ἐς ἰμοῖ- 
ἴω, δοποττ. " 



΄ . 

͵ 

ΟΡ. ὈΧΥ . ἘὀἘχχχητ᾽ 
Περὶ κομητῶν καὶ διαττόντων καὶ τῶν τοιούτων. (χχὶχ) 
Περὶ βροντῶν, ἀστραπῶν, κεραυνῶν, ὅ πρηστήρων, τυ- 

φώνων. (χχ) 
τριαχοστὸν δὲ, Περὶ ἴριδος, περὶ ἅλω, καὶ παρηλίου, καὶ ῥάβδων, 

καὶ δὴ καὶ περὶ νεφῶν, ὁμίχλης, ὑετῶν, δρόσου, χιόνος, 
αάχνης, χαλάξης. (Χχχὶ. χχχῆ.) 
Περὶ ἀνέμων. (αχχίδ) 
Περὶ γῆς, εἰ μία καὶ πεπερασμένη, καὶ περὶ "πόσου μεγέ- 

ϑους, καὶ περὶ ϑέσεως αὐτῆς, καὶ περὶ σχήματος αὐτῆς 
τῆς γῆς, καὶ πότερα μένει ἡ γῇ ἢ κινεῖται" περί τὸ 
ἱ σεισμῶν γῆς, καὶ περὶ θαλάσσης, πῶς ἄμπωτις καὶ 
σλημμύραι γίνονται. (ἢ αχχὴν --  ]!) - 

Περὶ ὑδάτων. απὸ 
Περὶ τοῦ παντός. (χ]1ν) 

᾿ Περὶ φύδεως καὶ τῶν συμβαινόντων ἐξ αὐτῆς αἰτιῶν. (Χ111}) 
Περὶ τῆς τῶν ζώων γενέσεως καὶ τὰ ἑξῆς. (χ]ν) 
Πόσα γένη ξώων, καὶ εἰ πάντα λογικὰ καὶ αἰσθητά. αἰνὰ) 
Περὶ ὕπνου καὶ ϑανάτου. (χ]νιὶ "}) 
Περὶ φυτῶν. (χ]ν}}}) 
Περὶ τροφῆς καὶ ὀρέξεως τῶν ξώων. (χ] χ") 
Περὶ φύσεως ἀνθρώπων. (])" 
Περὶ νοῦ. (1) 

“Περὶ ψυχῆς. (11) 
Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσθητῶν καὶ εἰ ἀληϑεῖς αἱ αἰσθή-. 

σεις. (1...) 

Πόσαι εἰσὶν αἱ αἰσθήσεις, καὶ ποίας οὐσίας καὶ ἐνεργείας ᾿ 
ἑκάστη. (υν). 

Περὶ ὁράσεως καὶ κατοπτρικῶν ἐμφάσεων. ([ν) 
Περὶ ἀ ἀκοῆς. (ιν) 
Περὶ ὀσφρήσεως. (νὴ) 
Περὶ γεύσεως. (νὴ ἰχγ 
Περὶ ἁφῆς. ([ν}) 
Περὶ φωνῆς, καὶ εἶ ἀσώματος ἡ φωνὴ ; καὶ τὶ αὐτῆς τὸ 

ἡγεμονικόν. (1ν}}) 
Περὶ φαντασίας, καὶ κριτηρίου. (Ἰν1}}) 

κ Νίὰα ῬΙ͂, 11}. Δ. 6. 48. δε64. -- Μιυ]ὶδ εχ π18 Ῥεσι γι. 
ΘΟΜΟΤΈ. 1 Ῥουϊΐε πἶο εἐταϊας, δὲ τοϊϊαυὶ 

ἢ ποιοῦ } ἴσ. πόσου πίαχᾷ, δἰ6 1116 ποῖδιὶ, 
ἡ σεισμοῦ } σεισμῶν πιαγᾷ. ͵ 

᾿ ξ 



᾿ 

"--ς 

᾿φαὲ νθ. Περὶ δόξης. (ΩΣ) 

-Ἦ 

ΟΣΧΤΥ ΕΧ ΡΒΟΤΙ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ.. 

«αἱ ἕ. Περὶ ἀναπνοῆς καὶ παθῶν. (χ) 
Καὶ τὰ μὲν τοῦ πρώτου βιβλίου κεφάλαια τοάαῦτα, καὶ «ρὶ 

τούτων᾽ καὶ δηλονότι φυσικὰ, πλὴν ἐνίων τῶν ἐν ἀρχῇ, ἃ μᾶλ- 
λον ἄν τις εἷς τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ ἀνάξοι" τούτοις δὲ, ὡς ἔφη- 
μὲν; τὰς τῶν παλαιῶν δόξας, εἴτε συμφώνους οὔσας εἴτε καὶ 
διαφώνους, παρατίϑησιν. ᾿Εν μέντοι τούτῳ τῷ βιβλίῳ, πρὸ 

., φοῦ τοῖς εἰρημένοις κεφαλαίοις "ἐπιβαλεῖν, σερὶ δύο κεφαλαίων- 
διαλαμβάνει" ὧν τὸ μὸν ἔπαινός ἐστι φιλοσοφίας, καὶ οὗτος ἐκ 
διαφόρων αὐτῷ συνηρανισμένος, τὸ δὲ περὶ τῶν " κατὰ ταύτην 
δυνεστηχυιῶν αἱρέσεων, ἐν εὖ καὶ περὶ γεωμετρίας, καὶ μουσικῆς, 
φαὶ ἀριϑμητικῆς, δόξας παλαιὰς συναναγράφει. 

Τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον συμπληροῦται μὲν κεφαλαίοις 5 ς΄ καὶ 
ιἷ. διαλαμβάνει δὲ πρῶτον μὲν 

Περὶ τῶν τὰ ϑεῖα ἑρμηνευόντων, χαὶ ὡς εἴη ἀνθρώποις 
ἀχατάληπτος ἡ τῶν νοητῶν κατὰ τὴν οὐσίαν ἀλήθεια. ( 

εἶτα Περὶ διαλεκτικῆς. (1) 
καὶ Περὶ ῥητορικῆς. (11}) 
καὶ Περὶ λόγου καὶ ὃ γραμμάτων. (1ν5) 

Περὶ ποιητικῆς. (Υ) 
Περὶ χαρακτῆρος. (1) 
Περὶ τοῦ ἠϑικοῦ εἴδους “τῆς φιλοσοφίαρ. (ν}}) 

ἰχε . Περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν. (ν1}}) 
“Ὅτι οὐδεὶς ἑκὼν πονηρός. (,χ) 
“Οποῖον χρὴ εἶναι τὸν φιλόσοφον. (χἢ) 
θυι ζρὴ σέβειν τὸ ϑεῖον. (χ1") 
Ὅτι τοῖς εὐσεβέσι καὶ δικαίοις βοηϑεῖ τὸ κρεῖττον. (χ1 1) 

Περὶ μαντικῆς. (χ1}1") 
Ὅτι χρὴ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὰς τῶν σοφῶν συνου- 

σίας, ἐκκλίνειν δὲ τοὺς φαύλους καὶ ἀπαιδεύτους. (χὶν ἢ) 

τ ἐπιβαλεῖν} ἐπιλαβεῖν ταῦτα. 
5 κατὰ αὐτὴν πιδτῇ. 
ο 86 υΐριι ντἱχ ἐσ μβδεο, ῥτὶ- 

πιῖτι, δορί πηι, οἵ οοἴδνιπλι, υ- 
Φυαμπαᾳυ ἱπίορτα ροείεχίοτε Εοὶοβα- 
Σὰπὶ ἸΙΡΣΟ 4 Οδηῖ. δαὐϊίο Ἰεβδε: 
φαΐπαιιθ ἑίοσ ἤλθο πιραϊὶδ Οδρὶι- 
δὺ6 ρατίξπι ἰυγρδῖιῖν, μδγεῖπι δἰ ο 
Ξε͵εοῖ6. Βαἰΐφυδ ροχῖο χασὶῖχ πιϊ- 
ἦι15 1οτὶ δ᾽ ιουῖο εδορλία, 28 8:20 68- 
86 ἀκπῖηὸ ΡΌΡΙΙοο Ρεείϊαβθ, γεῖ 

δοἷδα ἱπδοσίριξομοα 8 ἰοεϊδηϊα. 
ΘΟΒΗΟΤΤ. 

Ῥ πιο γρἷδαπ ρεγξϊπεηϊ 4080 
ξογὰ, 80. 8ι. οἱ 84. 12) Οοπτγδὰὶ 
Ι ΘΟ. ηετῖ) δαὶ. μοάϊεσιο Ἰοβιπῖαςσ. 
ΘΟΒΟΤΈ. 

ᾳ Οἰἱλ χυγρῖπι εἀρίΐδ ἄπίησχιθ 
δΌ δ) 1. Οδηΐοσὶ σούοχ: Ὶ πποΐμπι ἴας 
τι ΘῺ υ] τἰπιιπι 11ΠιΣὰ οὶ, φαυσὰ οα- 
ἴδνοπι μὲο Ἰοσα! ομείποι. ΘΟΠΟΤΈ. 



, ἂς 

. 
. ν ΠῚ 

ἐλ (ὉΡ, ΟΧΥΙΪ,. ΟἘΧΧΧΥ. 

Περὶ τοῦ δοκεῖν καὶ τοῦ εἶναι" καὶ ὅτι οὔ τᾷ λόγῳ χρὴ 
κρίνειν τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ. (χυ"} 

Ὅτι οἱ ἄλλοις ἐπιβουλεύοντες ἑαυτοὺς λανθάνουσι κατα. 
ι βλάπτοντες. (αν!) . 
Περὶ εὐδοξίας, (αν) 

Περὶ φήμης. (αν! 115) 
“Ὅτι μέτρον ἄριστον. (χίχ") 
"Ὅτι ΚΥΝΟΝΝΝ ἡ ἀρετὴ, εὐμεταχείριστον δὲ ἡ κακία. 

(χχ" ᾿ 

“Ὅτι οὐ χρὴ λόγον ποιεῖσθαι περὶ τῆς τῶν ἀσυνέτων δο- 
«ιμασίας. (χχὶ") 

Ὅτι τὴν ὑπόκρισιν, τοῖς κεχρημένοις ἐπιβλαβῆ οὖσαν καὶ 
«ρὸς οὗς γίνεται, τῆς ψυχῆς ἐκβλητέον. (χχὶ!") 

“Ὅτι οὐ χρὴ πολυπραγμονεῖν, φϑόνου γὰρ καὶ διαβολῆς 
αἴτιον γίνεται τὸ τοιοῦτον. (χχ!}1}) 

, “Ὅτε ἐν οἷς πλημμελεῖ τις τὸ μεταμελεῖσθαι κάλλιστον. 

ἀχίνϑ)- 
Περὶ λοιδορίας, ὡς οὐκ ἀγαϑόν. (χχν") 
“Ὅτε ἐν τῷ λοιδορεῖσθαι χρὴ σκοπεῖν, μὴ τοῖς αὐτοῖς πϑ- 

ριπεκτώχαμεν ἐλαττώμασι. (χχν!) 
Περὶ ἀνάγκης τῆς κατὰ τὸν βίον. (χχν"") 
“Ὅτι εὐκαίρως δεῖ πράττειν. (χχνι") 

᾿ Περὶ τοῦ βούλεσθαι, ὅτι οὐ δεῖ οἷς ἔτυχεν ἀναβάλλεσθαι͵ 
(χχίχ"). 

“Ὅτι τὸ δυστυχῆσαι πολλάχιβ ἐκαφεῖὸς γίνεται, καὶ μά- χε 
λιστα τοῖς ἄφροσι. (χχχ") 

Περὶ ἀγωγῆς καὶ «αιδείας. (χχχῖ) 
“Ὅτι κάλλιστον ἡ φιλία τῶν ἀγαθῶν. (χχχι") 
“Ὅτι ἡ ὁμοιότης τῶν τρόπων φιλίαν ἀπεργάζεται. (αχϑῖ) 

“Ὅτι χρὴ ἐν ταῖς δυστυχίαις καὶ τοῖς κινδύνοις μὴ περιο- 
ρᾶν τοὺς φίλους. (χχχὶν") 

“Ὅτι οὐ χρὴ συναδικεῖν τοῖς φίλοις. (χχχν") 
Περὶ γνησίων καὶ ἀβεβαίων φίλων. (χχχν!") 
“Ὅτι χρὴ ταχείας σοιεῖσϑαι τὰς χρὸς τοὺς φίλους διαλλα- 

᾿ γὰς, τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν ῥᾶον φέροντας μετὰ τῆς 
ἀμνηστείας. (ααχνυ) 

"Ὅτι ἐν ταῖς ἀτυχίαις τοὺς γνησίους τῶν φίλων διαγινώ- 
᾿ὅὄκομον. (χχαχυ 5) 



΄ 
᾿ 

4 ᾿ 

μ ΄ 

ΥΧΥΧΥΙ ἘΧ ΡΗΟΤΗ. ΒΙΒΙΤΟΤΉΕΘΟΑ 

.. Φιλικὰ παραγγέλματα. (χχχίχ ἢ) 
Περὶ ἔχϑρας, καὶ τοῦ ὁποῖόν τινα εἶναι χρὴ πρὸς τοὺς 

" ἐχθρούς. (1) 
Περὶ τοῦ πῶς ἐστὶν ἀπ᾽ ἐχϑρῶν ὠφεληθῆναι. (α115) 
Περὶ τοῦ εὐεργετεῖν. αμ5) 
Ὅτι μείζων ἡ χάρις ἐν χαιρῷ δοθεῖσα. (χ 11} 
Περὶ τοῦ ἀντευεργετεῖν. (χ!ἱν"). 
Ὅτι τοὺς πονηροὺς οὐ χρὴ εὖ ποιεῖν, οὐδὲ παρ᾽ αὐτῶν 

εὐεργετεῖσθαι. (χ]ν") 
᾿ Καὶ τὸ τελευταῖον, Περὶ εὐχαριστίας, (χὶν!") 

ἐν οἷς καὶ τὰ τοῦ δευτέρου χεφάλαια. 
. ἢ 

᾿ Εν δὲ τῷ γ' περιέχεται κεφάλαια μβ΄. 

πρῶτον, Περὶ ἀρετῆς. 1 Περὶ ὑπεροψίας. 99 
εἶτα Περὶ κακίας. Φ. Περὶ φιλαυτίας. 28 

Περὶ φρονήσεως. 8 Περὶ τοῦ συνειδότος. 
Περὶ ἀφροσύνης. 4 24 
Περὶ σωφροσύνης. ὅ Περὶ μνήμης. 95 
Περὶ ἀκολασίας. 6 Περὶ λήϑης. 96 

Περὶ ἀνδρίας. 7 Περὶ ὄρχου. 97 
Περὶ δειλίας. 8 Περὶ ἐπιορκίας 28 

Περὶ δικαιοσύνης. 9 Περὶ φιλοπονίας. 59 
Περὶ πλεονεξίας καὶ. Περὶ ἀργίας. 80 

ἀδικίας. 10 Περὶ αἰδοῦς. 81 
Περὶ ἀληϑείας. 11 Περὶ ἀναιδείας. 82 

Ἰχχὶ Περὶ ψεύδους. 12 Περὶ σιγῆς. 88 
Περὶ παρρησίας. 18 
Περὶ κολακείας. 14 
Περὶ ἀσωτίας. 16 
Περὶ φειδωλίας. 16 
Περὶ ἐγκρατείας. 17 
Περὶ ἀκρασίας. 18 
Περὶ ἀνεξικακίας. 19 
Περὶ ὀργῆς. 90 

Περὶ τοῦ. γνῶϑι δαυ- 
τόν. 21 

Περὶτοῦ εὐκαίρως λέ- 
᾿ς ψέιν. 84 
Περὶ βραχυλογίας. 85 
Περὶ ἀδολεσχίας. 86 
Περὶ χρηστύτητος. 87 
Περὶ φϑόνου. 88 
Περὶ πατρίδος. 839 

. Περὶ ξένης. 40 
Περὶ ἀποῤρήτων. 41 

καὶ μβ. Περὶ διαβολῆς. 42 

Τὰ δὲ τοῦ τετάρτου βιβλίου ἐστὶ ταῦτα" 
. ϑέρῶτον Περὶ πολιτείας. 43. 



ΟΟΒ. ΟΥΧΥΙ, πχχχγυτῖι 

. βὶ Περὶ νόμων καὶ ἐϑῶν. 44 
"Περὶ δήμου... 
Περὶ τῶν ἐν ταῖς πόλεσι. δυναστῶν. 4ὅ--- 
Περὶ ἀρχῆς, καὶ περὶ τοῦ ὁποῖον χρὴ εἶναι τὸν ἄρχοντα.46 
“Ὅτι κάλλιστον ἡ μοὐαρχία. 4Υ 
«γαοθῆχαι περὶ βασιλείας. 48 
Ψόγος τυραννίδος. 49 
“Περὶ πολέμου. δ0--“ 
Περὶ τόλμης. δι 
Περὶ νεότητος δὲ 
Περὶ στρατηγῶν καὶ περὶ τῶν κατὰ πόλεμον χρειῶν ἱχχὶ! 
ὑποθῆκαι. δ4 

Περὶ εἰρήνης. 66. 
“Περὶ γεωργίας. 56, 67 
Περὶ ἡσυχίας. δ8 
“Περὶ ναυτιλίας. 69." 
Περὶ τεχνῶν. 60, 61 
Περὶ δεσποτῶν καὶ δούλων. 62 
“Περὶ ᾿Αφροϑίτης πανδήμου. Περὶ ΝΙΝ τῶν κατὰ 
τὸ σῶμα ἡδονῶν. 68, 64 

“Περὶ κάλλους.. 65, 66 
Περὶ γάμου κ. τ. ἑ. τ. κι τ. 61 --- Ὑ8 
Γαμικὰ παραγγέλματα. 14 ᾿ 
Περὶ παίδων κ. τ. ἔ. τ. κ.τ. 715-18 

“Ὅτι χρὴ τοὺς γονεῖς τῆς καθηκούσης τιμῆς καταξιοῦ- 
σϑαι παρὰ τῶν τέκνων. 19 

"Οποίους χρὴ εἶναι τοὺς πατέρας περὶ τὰ τέχνα. 88 
“Ὅτι κάλλιστον ἡ φιλαδελφία καὶ ἡ περὶ τοὺς συγγε- 

νψεῖρο διάθεσις. 84 

Οἰκονομικός. 86 
Περὶ εὐγενείας κι τ. ἕ. τ. κ. τ. 86--89 
Περὶ δυσγενείας. 90 
“Περὶ πλούτου κ. τ. δ. 91 ---94 
Περὶ πενίας. 96 
Σύγχρισις πενίας καὶ πλούτου. 96, 97 
“Ὅτι ὁ βίος βραχὺς, καὶ φροντίδων ἀνάμεστος. 98 

Περὶ λύπης ὅτι λίαν μοχθηρά. 99 

σ᾿ Ουἱ φέσιιο ἐπ οτί8 οἀϊιὶφ ποι οχείαξ, ϑοβοῦτ. 



ἘΧΧΧΥΤΙ ΕΧ ῬΗΟΤῚῊΙ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΘΑ 

Περὶ νόσου καὶ ἰάδεων. 100 
Περὶ ὑγιείας καὶ διαμονῆς αὐτῆς. 101 

Περὶ καχοδαιμονίας. 104 
“Ὅτι ἀβέβαιος τῶν ἀνθράκων εὐπραξία. 10ὅ 
Περὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν εὐτυχούντων. 106 

ἰχχὶϊὲ «Περὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν δυστυχούντων. 107 
᾿ὅ0τι δεῖ γενναίως φέρειν τὰ προσπίπτοντα. 108 
Ὅτι δεῖ τὰς εὐτυχίας προφαίνειν, τὰς δὲ ἀτυχίας κρύ- 

«τειν. 109 
Περὶ ἐλπίδος. 110 
Περὶ τῶν παρ ̓ ἐλπίδα. 1 
Ὅτι οὐ χρὴ ἡ ἐπιχαίρειν ταῖς ἀτυχοῦσιν. 419 
Ὅτι οἵ ἀευχοῦντες χρήξουσι τῶν συμπασχόνεων. 15 
Περὶ γήρως κ. τ. ὃ τ. κ. τ. 116---1ιῖ 
Περὶ ϑάνάτου. 118 
Περὶ ξωῆς. 119 

Σύγχρισις ζωῆς καὶ θανάτου. 191 
Περὶ πένϑους. 122 
Περὶ ταφῆς. 128 
“Παρηγορικά. 124 
“Ὅτι οὐ χρὴ παροινεῖν εἰς τοὺς τετελευτηκότας. 195 
“Ὅτι τῶν πλείστων μετὰ ϑάνατον ἡ μνήμη διαρρεῖ τα- 

χέως ὁμοῦ. 196 

“΄ 

Τὰ κεφάλαια τοῦ τετάρτου νή. Τῶν δὲ τεσσάρων βιβλίων " δή. 
οἷς παρατίϑησιν, ὡς ἔφημεν, ᾿Ιωάννης ἔχ τε τῶν ἐκλογῶν 
καὶ τῶν ἀποφϑεγμάτων καὶ τῶν ὑποθηχῶν δόξας τε καὶ χρή- 
σεις καὶ χρείας. ᾿Αγείρει δὲ ταύτας ἀπὸ μὲν 

ΦΙΔΜΟΣΟΦΩΝ ἀπο ᾿Αναχάρσιδος ᾿Δρίστωνος καὶ 
τε ᾿Δριστωνύμου καὶ ᾿Δριστοξόνου καὶ 

Αἰσχίνου Ὁ τοῦ Σω- ᾿Απολλωνίου ᾿Δρχύτου 
κρατικοῦ καὶ ᾿Αντισϑένους καὶ ᾿Αριστοτέλουρ 

᾿Δδναξάρχου καὶ ᾿Δριστίππου “Μναξιμάνδρου 

6 Αἰχαὶ εχ ᾿δοΐυπι διρτὰ ἄπ-- {ἴε ᾿οδἠεοῖα. Οεϊεσοι οχ μὲθ κεὲπ 
οομῖδ δ ρυ]οσιπι ἸΡΣοση ο4]- δεουπὰϊ ᾿ἰρσὶ, 406 ἱπιοσοϊ ἀδζαμὶ, 
οὐ] ΤΟ]]δοιἱ οοαδοίμαι, Εττογί οαδρίΐ ἀδοἰἀθζαπιιδ. ΘΟΒΟΤΈ, 
διιδα ἰοχίδεεὶδ ὃχ ὩΣ ΟΣΟΣΌΠΙ '᾿μ0- 

μΗΝΝπυν νυν ν ἢ 1 

γἉ 
-- ΜῊ 



τι Δ΄γιμίου τιᾶτᾷ. 
χ ΤΕ. Γλαύκων Οῷ. 
Ὑ Νιπεὶν βὸπο Ἡβεγδηον ῬΒο- 

αἰ ἐποὰ βοθὲδ οὔοτὶ Ἐρίοιισοα, 

009. ΟὙΧΥ͂Ι.. 

“αμίππου 
“ιογένους 
Ζιοδώρου 
“ιοτίμου 
“Ζηιοκλέους 

“Ζαμαρμένους 
Ζιδύμου 
“ίου 

Εὐκλείδου 
Εὐφράτου. 
Ἐπιχάρμου 
᾿Ἐπανδρίδου 
᾿Ερασιστράτου 
᾿Ἐχπώλου. 

--“ 

, Ἐπικούρου ΓΓαρ- 
γηττίου 

᾿Εκικτήτου 

Ἑρμοῦ 
Ἐμπεδοκλέους 
Σ᾽ Ἐπικούρου 4ϑη- 
ναίου 

Ἐὐυσεβίου 
Ἐρύσου 
Ἐρατοσθένους 
Ἐὐρυστράτου 
᾿Ἐχφάντου 
᾿Ἐπιδίχου 
Εὐδόξου 

Ἐπιγένους 

Ἐνηνίου 

Εὐρυφάμου ᾿ 
Ζαλεύχου ΄ 
Ζήνωνος 
Ζωροάστρου 

ἘΧΧΧῚΣ 

᾿Ηρακλείδου 
. Ἡρακλείτου 
Ἡροφίλου 
Θεμιστίου 
Θεοβούλου . 
Θεαγένόυς 
Θεάγους 
Θεοφράστου 
Θεοδώρου 

Θάλητος 
Θεοχρίτου 
Θρασύλλου 
“Ιερωνύμου 
Ἱππίου 
ἸΙαμβλίχου 
Ἱεροχλέους - 
Ἱκκάλου 
Ἴωνος ᾿ 
ἹἹκπώνου 
“έρακος 
“Ιπποδάμου 
Ἱππάσου 
᾿Ιούγκου.. 
Κρίτωνος 

Ἰλεοβούλου 
Κέβητος 
Κορίσχου 
Κλειτομάχου 
Κριτολάου 

Κλεινίου. 
Καρνεάδου 
λεάνϑους 

Καλλιμάχου 
Κριτίου 

Ἰχχὶν 

οσὐπὶ Ὡπι8 Ἰἀοη Ὁ ΔΡ πῦρ6 “411λι- 

.] 

τΐεποῖς ἀϊολῖητ, αιϊΐ 8 ραρο ὅαγξε- 
ἐΐμο δεῖ, οἱ ἀοςοῖ [,2 τι υϑ Πἰἢ. χ. 
ἑπίξ, δοποτελ 



ἷᾳ Σείλπνωνος ὩΛδΥΕ,. 

δ 

, ἘΧ ῬΗΟΊΙ ΒΙΒΣΟΤΉΕΟΑ 

Κράντορος. Πανακαίον͵ Σφαίρου . 
Καλλικρατίδου' Πιτταχοῦ Σελεύχου 
“Δευκίππου Περιάνδρου᾽ Σευήρου ' 
»Μουκίου Πυϑαγόρον. Σερήνου 
«ΜΔύσιδος Πλουτάρχου Τίμωνος 
“Μύχου Πεμπέλου Τιμαίου " 
“Μύγκωνος Πλάτωνος Ταύρου 
“εωφάνουις  ΣἼἊᾷ, ὟἥΠΠΙαναιτίου Τιμαγόρου 
“ογγίνου. Ποσειδωνίου Τέλητος 
ΜΜενέχμου Περικτιόνὴης “Ὑψαίον 
ἹΜητροκχλέους ᾿ Πορφυρίου Φιλοξένου 
ἹΜετώπου Παρμενίδου Φιλολάου 
Μενεδήμου Πολέμωνος Φερεκύδου 
“Μουσωνίου Πυϑίέου Φαβωρίνου 
Μνησάρχου Πώρου Φίντιος. 
ἹΜΜελίδσου Πολυβίου Χίονος 
᾿Μητροδώρου Πλωτίνου Χρυσίππου 
"Μήλωνος Πρωταγόρου ᾿, Χαρώνδου 

. Μοδεράτου Πυϑιάδου Χίλωνος 
Μαξίμου Πύρρωνος καὶ ΚΥΝΙΚΩΝ δὲ 
Νικολάου “Ῥούφου ᾿“ντισϑένους 
Νουμηνίου Ῥηγίνου “Διογένους 
ΝΝαυμαχίου ᾿ Σόλωνος Κράτητος 
ΝΝαυκράτους Σωτίωνος Ἡγησιάνακτος 
Νίχτου Σωσιάδου ᾿Ονησικρίτου 
Νικοστράτου Σερήνουν Μενάνδρου 
Ψξενοκράτους Σωκράτους Μονίμου 
Ἱπξενοφάνους 5 Στίλπωνος Πολυξήλου 
Ονάτου Σπευσίππου Ξανθίππου. 
᾽Οχέλλου - Στράτωνος Θεομνήστου 
᾿Θνήτορος Σκυϑίνου 



ν , 
΄ 

0}. ΟἸΧΥ͂Π.. ΧΕΙ 

5 Καὶ τῶν μὲν φιλοσόφων τὴν συλλογὴν ἐποιήσατο, οὗτοι. ᾿χχνὶ 

ΠΟΙΗ͂ΤΑΙ δὲ 
᾿Δϑηνόδωρος 
᾿Φναξίλλης 
"Ἄρχιππος 
᾿ΑΙπολλωνίδηρ] 
᾿Αλκιδάμας 

Βάϑων 
Ζίφιλος 
“ιονύσιος 

Δημήτριος 
“ικαιογένης 
Διόδωρος 
ΖΔικτὺς ᾿ 
Εὐθύδαμος 
Εὔπολις 
Εὔφρων 
᾿Ερατοσϑένης 

Ἐπίχαρμος 
Εὔηνος 
Εὐφορίων 

“Βρομόλοχος 
Εὐριπίδης 
Ζήνων 
Ζηνόδοτος 
Ζώπυρος 
“Ησίοδος 

᾿Ηρώδης 
 Ἡνίοχος 
Ἡλιόδωρος 
Θεόδοτορ 
Θέσπις 

Θέογνις 
Θεόκριτος 
Ῥ Θελέρεφος 

᾿Ισίδωρορ 

Αἵ" καὶ οἱ μὲν φιλόσοφοι ἐξ ὧν 7 

᾿Ιπκποϑόων 
᾿Ιούλιος 
Ἴων 
Κλεάνϑης 
Κλεαίνετος 

Καλλίμαχος 
Ἀλειτίας 

Κλεόβουλος 
Κρατῖνος 
Καρκίνος 

Κερχίδαος. 
Καλλίνικος 

Κλεινίας 

Κράντωρ 
Κλειτόμαχος 
“Μῖνος 

Δικύμνιος 
“Μυχόφρων 
“εωνίδης: 
Μάων 
Μένανδρος 
.ΜΜοσχίων 
Μύρων 
Μένιππος 

ΜΜόσχος ᾿ 

Μίμνερμος 
Μελινὼ 
Μητρόδωρος 

᾿Μηνόφιλος 
Ννικόστρατος 
Νυηικόλαος 
Νικόμαχος 

8 

» Ὑίέα 1οο, 5, δωρτα Θεοδεκεοῦ ἸΔΑΧ(. ρχὸ Θεόδοτος. 
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χα 

ἰχκυΐΐ Νεόφρων 

᾿Ναυμάχιος 
Νεοπτόλεμος 
ενοφάνης 

Ἀέναρχος 
“Ὅμηρος 
Ὀρφεὺς᾽ 
᾿θλυμπιὰς 
Πίνδαρος 

Παρμενίδης 
Ποσείδιππος 

Παυσανίας 
9 Πολυειδὴς 
Πατροκλῆς 
Πείσανδρος 

᾿ Πανύασις 

Πειρίνϑους 

Πομπήϊος 
Ῥιανὸς 

ἘΧ ΡΗΟΤΙ͂Ι ΒΙΒΙΙΟΤΉΕΟΑ 

Σαραπίων 
“Σωσικράτηρ 
Στασῖνος 

Σώπατρος 
Σϑενίδης 
Σουδαρίων 
Στησίχορος 

Τιμόστρατος 
Τιμοχλὴς 
Τυρταῖος 

Τελέσιλλα 

» 

᾿Αλλὰ καὶ ποιηταὶ, ὧν φήσεις καρέϑηκε τοῖς κεφαλαίοις, οὗτοι. 

ΡΗΤΟΡΕΣ δὴ καὶ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΒΑΣΙΔΕῚΣ τε καὶ 

ΣΤΡΑΤΗ͂ΓΟΙ, καὶ γὰρ ἐκτούτων μαρτυρίας συνήϑροισεν, οδεε᾽ 

᾿Δριστείδης 
᾿Αριστοκλῆῤ 
“ϊλιανὸς 
«ϊσχίνης 
᾿“γάθων 
᾿Αντιφῶν 
“Αρχέλαος 
Γάϊος 
Γοργίας 

« ΡΝίαε 95, 7. 
ἃ ν᾽άο 75, 56. 

“ημοσϑένης 
“Ζ]ημάδης 
“ημάρατος 
"Ἔφορος 
Ζώπυρος 
᾿“Ηγησιάδης 
᾿Ηγήσιος 
Θουκυδίδης 
Θησεὺς 

Θεόδωρος 

Θράσυλλος - 
Θεόπομπος 
᾿Ισοκράτης 
᾿Ισαῖος 
Κορνηλιανὸς 
Καλλιφϑένης 
Κλειτοφῶν 

Κτησίας 

« ιάδ 124) 11. 



,Ὶ 

Π 

οοῦ. Οχ. - : χα 

Νικίας . Μαλλίαρ. Ἐὐξίϑεορ 

Πορικλῆς - “Ἕρμαρχος 
" Πύρρος ᾿“Ἔρμιπαοῦρ 
Πολύαινορ Ῥτολεμαῖορ ᾿ 
Πρωταγόρας - Σεμίραμιρ Εὐφρανίας 
“Σώσεφατου Σχηπίων ᾿Ερασίσεφατορ ἴα- 

Τιμαγόραρ Σκιλοῦρος τρὸ 
Τρόφιμος. Τιμόϑεορ , Ἐὐρύφρων ἱατρὸς 
“γαερίδης Φίλιππος ᾿Ερατοσϑένης 
Φιλόστρατος Φωκίων Εὔβουλος 
Χούδερμος Φαλαρις Θεύπομπος 

᾿Αλέξανδρος Χάριλλος Θεόκριτος 
᾿᾽“4γησίλαος Χαρίας Θομαρίδης 

““Ιγαθοκλῆς Χάρηρ Θύνων β 
᾿Αντίγονος ᾿Αριστοφάνης “Ἱπποκράτης ἱατρὸς 
"Ἅγις Αἴσωπος Κάτων 
᾿᾿Ιγριπκῖνος ᾿Αντιγενίδας Κηφισόδωρος 
᾿᾽Αναξίλαος ᾿Αριστοτέλης Κλεόστρατος 
"Φοχίδαμος ᾿Αριστείδης ὁ δί- Κλειτόμαχος 
““ιοονύσιος καιος “Δικύμνιος 
“αρεῖος ᾿“λχμαίων ἰατρὸς Μύσων 
᾿Εκαμεινώνδας '" “"Δἄντυλλος ἰατρὸὸ Μητρόδωρος 

Εὐδαμίδας ᾿Αρίμνηστος Μητροκλῆς 
Θεμιστοχλῆς ᾿Απελλῆς Νικόστρατος 
᾿Ιφικράτης Βρούσων Πρανυσίων 
“Ἵππαρχος Γλαύχων Σιμωνίδης 
ἸΚότυρ Γαληνὸς ἰατρὸς Σερίφιος 
Κλείταρχος “ικαίαρχος Σωτίων 
Αυκοῦργος . 4ίων Σώστρατος 
ΑΔεωνίδης “ιονύδσιος ' ι Σπεύσιππος 

᾿4Δλλὰ τὰ μὲν κεφάλαια, οἷς τὰς τῶν παλαιοτέρων ῥήσεις ῇρ- 
μοσεν ᾿Ιωάννης ὁ Στοβαῖος, καὶ ἐξ ὧν ἀνδρῶν φιλοσόφων τε 
καὶ ποιητῶν, ῥητόρων τε καὶ βασιλέων καὶ στρατηγῶν, ταύ- Ἰχχὶκ 
τας συνήθροισε, τοσαῦτα καὶ ἐκ τοσούτων. 



» 
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Ἀ 

ΧΩΝ ΕΧ ῬΗΟΤΙΙ ΒΙΒΙΙΟΤΉΕΟΑ ΟΡ. ΟἸΧΥΠΙ. 

Χρήσιμον δὲ οὃ βιβλίον τοῖῤ μὲν ᾿ ἀναγινώσκουσιν αὐτὰ τὰ 
συγγράμματα τῶν ἀνδρῶν καὶ συντάγματα πρὸς ἀνάμνησιν" 
τοῖς δ᾽ οὐχ εἰληφόσι πεῖραν ἐκείνων, ὅτι διὰ συνεχοῦς αὐτῶν 
μελέτης οὐκ ἐν πολλῷ χρόνῳ πολλῶν καὶ καλῶν καὶ ποικίλων 
ψοημάτων εἷς κεφαλαιώδη μνήμην καρπώσονται' χοινὸν δ᾽ ἀμ- 
φοτέροις ἡ τῶν ζητουμένων, ὡς εἰκὸς, ἀταλαίπωρος καὶ σύντο- 
μος εὕρεσις, ἐπειδάν τις ἀτὸ τῶν κεφαλαίων εἰς αὐτὰ τὰ πλά 
τη ἀναδραμεῖν ἐθελήσειε" καὶ πρὸς ἄλλα δὲ τοῖς ῥητορεύειν καὶ 
γράφειν ἀπουδάξουσιν οὐχ ἄχρηστον τὸ βιβλίον. 

ὃ ἀνεγνωκόσι ταᾶτᾷ. 



ΜΔΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΌΒΑΙΟΣ. 
“΄ΝΘΟΑΜΟΓΊΟΝ. 

ΠΕΡῚ ἌΡΒΤΗΣ. 4Ἅ. 

ν Σοφοκλέους ᾿Εριφύλης. 4 
"Αρετῆς βέβαιαι δ᾽ εἰσὶν. αἱ κτήσεις μόναι. 

2 Εὐριπίδου" ᾿Ανδρομάχης. 
Οὗ τοι λείψανα τῶν ἀγαϑῶν 
ἀνδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος ἃ δ᾽ ἀρετὰ ο φ“ 

΄“ καὶ ϑανοῦσι λάμπει. 

8 Εὐριπίδου " Οἰδίποδος. 
Οὔ τοι νόμισμα λευκὸς ἄ ἄργυρος μόνον, 
καὶ χρυσός ἔστιν, ἀλλὰ ἔἰοπὶ βροτοῖς 
ψόμισμα κεῖται πᾶσιν, 

4 Εὐριπίδου " Τημενίδων. 

χρῆσθαι χρεών. 

"᾽ Αρετὴ δὲ, κἂν ϑάνῃ τις, οὐκ ἀπόλλυται, 
ξῇ δ᾽ οὐκ ἕτ᾽ ὄντος σώματος" κακοῖσι δὲ 
ἅπαντα φροῦδα συνθανόνϑ᾽ ὑπὸ χϑονός. 

« ἘῪ. 1. θεοὶ Μ88. οὲ Τχὶπ. 
Ῥχίπισση Ἰερίτιν ἰπ οὰ. θδηοσ. 660, 

2. ἃ Ἄοτε. 775. Ὦδοες Νῖ59. οἱ 
Ἴτστλδο. 

-. ΔΈΣΑ 80 τι. 6. ϑορβοοῖν τροΐξ 
ΟἸεπῖοις ἐχασαν, ΧΟ, ἱἷἱν. Ῥ. 
484 3: 574: 

ΔΈΟΒΑΞΒΙ ΣΚΟΒΙΣΚΟ, ΜνΟΙ,. ἷ, 

ν οὐ τὸ) οὔ τοι ϑοαϊξεν δριιὰ 
Ογχοίζαμι. ΝΣ Οἰεσιθηα 

ἃ Ἐχδρτ, τ, Ὦκεοες ΜΙ55, οἵ 
Ττίηο. τέ ἐπ Γ ᾿ριιὰ ϑαχίιπι Ἐπ" 

ΣΟΣ1ῺΘ 9. ἔαρυἶδα. 
Ῥίχίοιπλ) δᾶν. Οτδιμβ. ᾧ. 621. δἰ 

.Α 

10 

4 
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5 Εὐριπίδου “᾿ Ικετίδων. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 1.4. 

“ϊσχύνεται δὲ "ἢ τἀγάϑ᾽ ἀσχήσας ἀνὴρ 
κακὸς κεκλῆσθαι πᾶς τις ἢ δ᾽ εὐανδρία 
διδαχτὸν, εἴπερ καὶ βρέφος διδάσχεται 
λέγειν, ἀκούειν ὃ᾽, ὧν μάθησιν οὐκ ἔχει. 
ἃ δ᾽ ἂν " μάθῃ τις, ταῦτα σώξεσθαι φιλεῖ 
σρὸς γῆρρᾳ. οὕτω παῖδας εὖ καιδεύετε. - 

Οὐχ ἔστιν ἀρετῆς χτῆμα τιμιώτερον. 
30 οὐ γὰρ πέφυκε δοῦλον, οὔτε χρημάτων, 

οὔτ᾽ ἀσφαλείας, οὔτε ϑωπείας ὄχλου. --- 
᾽Δρετὴ δ᾽, ὅσῳ περ μᾶλλον ἂν χρῆσθαι θέλῃς, 

τοσῷδε μᾶλλον ὃ αὔξεται λειουμένη. 

7 "Εὐριπίδου. 
᾽Αρετὴ μέγιστον τῶν ἦν 

8 Εὐριπίδου "᾽ Αντιόπη. 

ἀνθρώποις καλόν. 

Τρεῖς εἰσὶν ἀρεταὶ, ἢ τὰς δὲ χρή σ᾽ ἀσκεῖν, τέχνον᾽" 
(3) ϑεούς τὲ τιμᾶν, τούς τὲ ϑρέψαντας γονεῖς, 

νόμους τε κοινοὺς ᾿Ελλάδος᾽ καὶ ταῦτα δρῶν, 
80 κάλλιστον ἕξεις στέφανον εὐκλείας ἀεί. 

5. α,οτε. οττ, Ποοεὶ Μ55. Τειίησ, 
Ὁ τοι ἀγαθὰ ταγάϑ᾽ ϑεϊπιδεῖιο 

δριιὰ Οτοῖξηπι. τ» 
ς μάϑῃ τις] Ετιιεῖτα 50]]ϊ} οἱ δῖον 

ἴνδος Ἰοοῖϊῖο. ἢΠαῖς ἔδοῖϊα δυρὶηἶο]- 
Ἰκίτον οχ ρυδοοοάθπῖίρις, γςεὶ οχ 
δοαυσπεριδ. . 

6. ἃ Ὠθδεὶ Νῖ55. Τυῖπε. 
Ὁ αὔξεται τελειουμένη  ϑόρδοοὶ: 

δος δοπαγίος τὐἱρυΐξ Δ] ΚΘΏδΟΥ, 
ἦν Ὠίεαϊιχ, ΕαΣρΡΙ ἃ. Ρ. 165. Β. [Ιη 
Ῥοεέευϊόσὶ ξεπδτῖο δυῖθα ἀδέέσαι 
πελειου ὉΟΘΠΙΓΑ τοῖσιν Οτο- 
11119 δι 4})8ῖ τελεουμένη. Μ΄ ]ο- 
Κοηδοσ, αἀυδίϊδηῖϊον, ἡγλαϊσμένη. 
Ταπίο ν»παρὶκ εγεϑοϊξ υἱγίμα, φμάπίο 
»ιωγῖ σρίειδεν τῶι. δειϊταὶ. Ζεὶ- 
ουμένη. Ζενϊραία, μοζίία. Οτὶρὸ 

τοι 

ΥΙΙΣ αὔξεται λειουμένη. ϑόπονν. λει» 

επιοπάδῖῖο οοὲ Μιϑβτανιὶ 
ἘΣ, [πο, Ἑυχὶρί. 4. αιιΐ ρῥχδαῖοχ-- 
δα οογχίρι αὔϑεεξαι. “εεουμένη ἴλοτα 
ΨΔΙΟΚδεδουῖι δ ἴθ Δηποῖδ οἱ ΒῺΣ 
Μ88. Β.εχεξιιδέιις τελουμένη, 

72. ΑΙ ῬΨαβπι. ἱπο. 4. Ὠόδες ἈΜ489, 
Ττῖμο. | 

8. « ΕΥ. 4. Ἦοο Ιοππιδ ἀοάϊπηας 
οχ δὐϊξ, ΤΊΤΟΥ ῈΙ]. Ρ, 10. Εὐριπί- 

αιἰς Α. 
ν Τὰρ δὺ- γρή σ᾽ ἀσκεῖν τέκνον) 

ψι]5ο εἐῖ, ἃς χρή σ᾽ ἀσκεῖν αἷ τέχνον. 
Βεὰ ἐπ ΜΒ. Α. εσαὶ τὰς Τρή σ᾽ ἐἷσ- 
κεῖν τι ὑπᾶθ ῬΟΥῸ νϑύξισ τον ἐ- 
ταίπταϑ. Ὁπκοτισς. οὗ οπι. Τυίπο. 



« 

-. 
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9. « δακχχυλίδου. 

ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΗῊΣ. Α. 8᾽ 

Εἷς ὅρος, μία βροτοῖσιν ἐστὶν εὐτυχίας ὁδὸς. 
ϑυμὸν εἴ τις ἔχων ἀχενθῆ δύναται διατελεῖν βίον. 

10 [4 Ἴαμβοι. 
᾿δνάπαυσίς ἐστι τῶν κακῶν ἀπραξία. 
ἃ μὴ προσήκει, μήτ᾽ ἄκουε, μήϑ᾽ ὅρα. 
βέλτιόν ἔστι σῶμά γ᾽ ἢ ψυχὴν νοσεῖν. 
εὔτακτον εἶναι τἀλλότρια δειπνοῦντα δεῖ. 
Ὁ ἐλευθέρου γὰρ ἀνδρὸς τἀληϑῆ λέγειν. ' 
ἐλεύϑερομ φύλασσε τὸν σαυτοῦ τρύπον. 
σαυτὸν φύλαττε τοῖς τρόποις ἐλεύϑεραψ. 
ταμεῖον ἀρετῆς ἐστι σωφροσύνη μόνη. 
Ψυχῆς ἐπιμελοῦ τῆς σεαυτοῦ, καϑὰ δύνῃ. 
καλὸν φύουσι καρπὸν οἱ δεμνοὶ τρόποι. 
καρπὸς " δ᾽ ἀγαϑός ἐστιν εὔτακτος βίος. 
λάβε πρόνοιαν τοῦ προσήκοντος βίου. 
μαχάριος, ὅστις μακαρίοις ὑπηρετεῖ. 
ὅπλον μέγιστόν ἐστιν ἡ ̓ ρετὴ βροτοῖρ. 

11 «Ἴχμβοι. Εἰς ἄνδρας ἀγαϑούς. 
᾿Ανὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτέ... 
γνώμης γὰρ ἐσϑλῆς ἔργα χρηστὰ γίγνεται. 
ἐσϑθλῷ γὰρ ἀνδρὶ Ὁ ἐσϑλὰ καὶ διδοῖ Θεός. 

9. ἃ Π)εεβῖ Μί55. ΤΎηο. ΡῬ]Θηλδ 
Ἰορίειιν ἰηΐγα ΟΥῚΣ. 245. Ὁ. 669. 
[ντὰ. Νεῦα ἦκ. δαοολγίϊα, Ῥ. 27. 
ἘΔ. 11Ρ5.1 

10. ἃ Πεεῦμιὶ Πὲ δ Μί58. οἱ 
Ὑτίηο. Ἐχ ρηοιϊηοϊορία αυδάδη) 
δα άϊάϊεε6 υἱοῖς Οοδηθειε. Εχ-- 
διδπὶοοσίο οἴλπος ἱπ οαἀϊξ, Οποπιο- 
Ἰοξίδε Ἀυπλασὶα ΕἸΣ εἶδ 1116 718 
Σ᾽ 11661}}180 ἐχοιθα οἷ Μιιϑδ6ο 
εἶτοα δι. 1406. εοεπι ογΐηθ αιιο 
διῖο Ἰοσυπίι, πἰδὶ αυοὰ γν, 7. 8, 

φορυηῖων Ροδὲ ν. τἰἷϊ. 5: 11} 1}πῸῈῚ οἵ- 
ἘΡΡᾺ Μϑ8, Βεσυοο. 68. ἴο]. 145. Ὁ. 
Οοπξἕοχαιν. Βσαηοκιιις Οποιρίο. 
Ῥοαῖ. Ρ». 3οο. οα. δοδβιδοζοσ, 

» Ηυπο τούδιιπὶ σέροῖῖς Οοθη6- 
Σὰ εἷηο οοὐαἀὰ. διιοίοτιαῖθ ἰηΐγδ 
πε Ῥοεῖ ". 5. Μομάδῃι ἰῃ αἰᾶτιο 

4 

Ῥεὰθ οἴιιοσθ σοπαῖ ΒΤ ΟἸκΣε 5 
χεροπεπᾶο ἀλήϑειαν το τἀληϑῆ. 
Μεϊίμθ Ὑ ΔΚ Παιάν ἐστε ρχοὸ ὠν- 

ς καρπὸς δ᾽ ἀγαστός.] Τια χορ 
δυϊταιιδ ΟὉ νογϑη. Ὑιϊσο ἀγα- 
ϑός. Ὅκοτιῦς. ΓἜσειν δὲ καρπὸς 
ἀγαθὸς Βτιποκίυε. Χαρπὸς δ᾽ 
ἀρετῆς δοππείάοχις ρΡοδὲ Αδβορὲ 
ἘΔΡ. Ρ. 151τ' υηδϑ ϑομιδοΐοσγιϑ, 
καρπὸς γὰρ ἀρετῆς. ὙΥΔΚοδΒοΙάϊς 
ἀγαθὸς δὲ καρπός. ΝΕ 

. 11, ἃ ΗΙ ποαιθ γνϑυειὶδ ΣῸΣ 6 
ϑιομθδοὶ οοὰ, Μϑ5. δεὰ ὁ σποηῖο- 
Ἰοσὶα ἀδϑβιιπλιιΐ δι, 

Ὁ ἐσθλ1. 1 τἀσϑλὰ ΥΨΨΑΙΟΝοΙα. 
[Ετυςῖτα ἰοπίδητσ 860 ΤΟ" Οδ8ι}- 
οἴ, ἵπ χυῦθιθ ὑ]υγα διιξ Ὁ 1μ-- 
ἤπια δαιπιΐ Ὠσιπίπίριις ἐΐδαυθ 

ἰω Α9 

ἀσδτίου σι} οὕρίο μπᾶ 

40 



1.1. 4 ΠΓΠἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ, 

ξήλου τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα, καὶ τὸν σώφρονα. 

ἤϑους δὲ βάσανός ἐστιν ἀνθρώποις χρόνος.] 

190. «᾿Ζριστοτέλους “Τμνος εἷς ᾿Αρετὴν. 
᾿Δρετὰ πολύμοχϑε γένει βροτείῳ, ' 
θήραμα κάλλιστον ὃ βίῳ. 
Σᾶς πέρι, παρϑένε, μορφᾶς, 
καὶ θανεῖν ξηλωτὸς “ἐν ᾿Ελλάδι πότμος, 
καὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς “ καὶ ἀκάμαντας. 

᾿λοτοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις ᾿ 
 ϑχαρπὸν ἐς ἀϑάνατον, 

(5) χρυσοῦ τὸ ἡ κρείσσονξ, καὶ γονέων, 
δμαλακαυγητοῖό 9᾽ ὕπνου. 
Σοῦ δ᾽ ἕνεκ᾽ Ῥὲκ Διὸς Ἡρακχλέης, 

“ήδας τε κοῦροι πόλλ᾽ ἀνέτλασαν, 
ἔργοις 'ἀναγορεύοντες δύναμιν. 
Κ᾿ Σοῖς ὁὲ πόϑοις ᾿ἀχιλλεὺς, 

Αἴας τ᾿ ̓ Αἴδαο δόμους ἦλϑον. 
Σᾶς δ᾽ 'ἕνεχεν φιλίου μορφᾶς 

νοίεσὶβ δὲ Ἰίησιιαα οἱ ὑτοδοῖξδθ 
ἱξηδσίβ ἔδοῖα. ΕΔ. 1.1}Ρ5.} 

12. ἃ ΝΟ; δχεῖδὶ ἤοο οδύτηδι 
ἑη Μϑ858. νεὶ ρα. Τσχίπο. ϑιιπιοὶξ, 
ορΐίπον, σεδηθύ9 νῈ] οχ Ὠίορθηθ 
Σιδουιῖο Ὑι.. Αὐἱϑῖοῖ, Ψ. 2. νοὶ οχ 
Αἰβεμδοοὸ ΧΡ. Ρ. 696. δορὰ ροϊϊῃϑ 
οχ Ὠῖοβεοηθ. 

Ὁ βίῳ] ϑυ]Βυγρίυθ ἱπ ποις δὰ 
ΑΥἱεῖο" 615 ναὶ ἃ Ὠίοβομηθ ἴ,8- 
εγῖο Ἰορθπάυπι τροπϑὶ βίω, ἀοχὶ- 
6 ὕχὸ βίου. Εἰ εἷς ΑἸποπδοὶ Μϑ. 
Ψεη. ὩΣ βϑιώσας τε περι. ἴ᾿ αι 
δογὶρίυτα ἢ1}1} Ἰδῖθσθ δι ΤΟΥ αὶ 
ἄἀϊδθ ἰδηϊιῶιϊ ἸΣΐεσαθ σ81]6 χϑροῖὶ- 
ἴδ6 διιηΐ, 

νι ἐν Ἑλλάδι. 81. Τιδουγιΐὰ 5 δὲ 
᾿ΑΙοηδοὶ Ερὶτ. Μϑ8. δοθεὶ ρῥγβ6- 
ῥοείεῖο Μ5. οι. ποϊδαῖο δομυνεὶβ- 
ΒΘΊΊΒΘΥΩ. 
ἃ ἀκάμαντας. Αἰποηδοὶ Μ98. 

Ἠδθοηὶ ἀκαμάντους. Οοριιΐδηι καὶ 
ὍΘ δρηοδοῦηῦ ΑἸδοπδεὺϑ οἱ [,ω8- 
οχίτι8. 

ὁ καρπὸν ἐρ ἀϑ. Αἰδβομδειι 
καρπόν τ᾽ ἀϑ. 

ἔ κρείσσω Αἰποηδεὶ Μϑ8. κρεῖσ- 
σον ἴ,Δοτῖ. 

Ε μαλακαυγητοῖο.) Τϊν 1618 γοςὶ- 
Ῥιυς μαλακαυγῇ τοῖο Αἰποπδοδιδι 
μάλα καυγὴ τοῖα Μ8. Τ,δοτεϊ Οδη- 
ἵδρσῖρ. μαλακαυγέος ἈΠ ΘτεΒαεῖτιϑ. 

Ὁ ἐκ “Ζιὸς  ΑἸδειδοιι8 ὁ δῖος : 
δορὰ χαϊηὶ ἰὼ οοἀ. Ερὶϊ, ἕνεχ᾽ ὁ 
διὸς δουίθαῖΐιν, οο δία μδὸ δοσί- 
Ῥίιγα οιπὶ 1116 ἕνεκ᾽ ἐπ δεὸς 418 
68ῖ δριιὰ 1ιδογιΐαπι οἵ, διοθδϑιζ, 
μου βαραῖ νοῖιι5 ἰδῖδ οἱ ηΐοθ γ8.- 
Σὰ, ἕνεχ᾽ οὐκ Διὸς, φιιδρ ΒΣΌποΟιΣ 
ἀομοίυχ ἱπρομΐο. δΟ  ΕΊΘΗΔΕσΕ. 

ἐ ἀγαγορεύοντες. Ὁ ϑοτίρειτγατα 
Αἰδοπαεὶ σὰν ἀγρεύοντες ἀοίοπαϊξ 
ϑοδιννοὶ αριιδοχιιδ ροδὶ Μοπαδβίιπι 
δὰ Γι δου. 

Κ σοῖς δὲ.] Γ,δοτεῖι8 σοῖς τε. 

1 ἕνεκεν.) 815 Ατιοπλοὶ Μ9. ὕεπ. 
ἕνεκ Αἰμεπδεὶ δὰ. ἕνεχα Ερὶξ, 



ἝΝ 

Ρ.΄΄ὦ. -ἸΚΡῚ ΔΡΕΤΗΣ Ὁ 6ὅ 
᾿Ἀταρνέως " ἔντροφος.. ᾿ 
ἀελίου χήρωσεν αὐγάς. 

Τοὶ " γὰρ ἀοίδιμος ἔργοις, 
9 ἀθάνατοί τὸ μιν αὐξήδουσε͵ ᾿ 

Μοῦσαι, Μναμοσύνας " ϑύγατρες, 
“ιὸς ξενίου σέβας αὔξουσαι. 

13 "Φιλικπίδου ᾿Ανανέωσις. 
“Οτ' ἂν ἁμαρτάνῃς τι, χαῖρ᾽ ἡτεώμενορ᾽ 
μάλιστα γὰρ οὕτω σώξεται τὸ συμφέρον. 390 (δ) 

414 "᾿Ἐπιχάρμου. 
Οὐ μετανοεῖν, ἀλλὰ προνοεῖν χρὴ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν. 

16 " Πυϑαγόρου. 
Κρατεῖν δὰ ἐθίζεο τῶνδε, 

γαστρὸς μὲν πρώτιστα, καὶ ὕπνου, λαγνείης τε, 
καὶ ϑυμοῦ᾽ πρήξεις δ᾽ αἰσχρόν ποτε μήτε μει ἄλλου, 
μήτ᾽ αὐτός" πάντων δὲ μάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν. 
εἶτα δικαιοσύνην ἄσκχξδι, ἔργῳ τε, λόγῳ τε. 
μήτ᾽ ἀλογίστως σαυτὸν ἔχειν περὶ μηδὲν ἔθιζε᾽ 
"ἀλλὰ γνῶϑι μὲν ὡς ϑανέειν πέπρωται ἅκασιν᾽ 80 
χρήματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν κτᾶσθαι φιλεῖ, ἄλλοτ᾽ ὀλέσϑαι. 

16 "Θεύγνιδος. 

τὰ ἔνεροφος.] 815 ΑἸἰποπδοι. νὰ}- 
ἐπ δίορδϑο οἱ 1,δοσεϊο . 

ζω δηϊο᾿ Δεαρνέωρ ροηΐ ΑἸοπδϑιδ. 
ξ ᾿᾽Δεαρνέως ἕνεροφος. 1ἴὰ εεπ- 

δ Ῥοδῖιϊαι, πο τιδ γαΐϊβο ἕνερο- 
Ὠεσορς οχεουρίοσες συοὰ 

Ῥαϊεταηϊξ ἢ, 1. 64:6 μετα- 
ἀατικὸν; οἰ εἱϊ ἀμετάβατοκ. Οκο- 

τῖῦδ. αὐγὰς δοοιιεαϊνο ΑἸ Βοηδεῦδ. 
" τοὶ γαρ.} ϑὶο ΑΙΠδπ. 1 δίοθδοο 

δὲ 1δοσίο γνιΐβο ποῖ γὰρ. 
ο ἀθάνατοι.) Ἰποηδοιις ὠθάνατον. 
Ῥϑυγατέρες ΔΙδοπδοισ, [μ πο 

δὰάιιπι Αἰμομπδοιιθ οἱ [Γ,δογιΐμ, 
φιλίας τε γέρας (γαρας Μϑ.. ὕε.) 
βεβαίον (ξεβαίας ΑἸΒδθΏ.) : 

'ασανναναδ προ» 

15. ἃ εθοὶ Βοῦ Ῥχαριβδηΐωπι 

Μ89. Ἐνίηο Οδεμοσθ ἐΐα ἰὰ- 
δοτίρεϊξ: ΡῬλιϊρρίὰ. ἱπ “παπεέμϑα. 
Ουήιις 1,δὲΐπα φἴμθοο εἷἰο σοι 1650 

νἱάδιυν ϑοδβονίυθ, Φιλιππίδης ἐν 
᾿ἠνανεαύσᾳ. Οερπεσιις ἱπ κιο οοὐ, 
Μ85,. τορετίξ; τι Ραΐο, φιλιππίδαυ 

. 
ἀνανεούσ. ϑὶο οοτίθ Α. ̓ ἱπῖχα ΣΧΥΤΕΤΣ, 
6. υπὰθ σοτυπὶ ἀγαπιριΐδ τἰϊυ]επι 
ἐπ ῥῬσχοριινὶ ἐσχαῖ οχ Αἰβδῶδθα στρθ811- 

-..--..Ὄ 

. λ4, ἃ Ὠεοεῖ Μ55. Ττΐησ, 

165. 8Δ Ὠορϑεὶῖ Μϑ9. ΤΩλχο. 

16. α Ὗ, 514. 8644. Ὠεοοεὶ Μ58. ᾿ 
Ττεμς. ϑοϊομὶ ἰσίρυϊ: Οτοίδυ. 



ἰ 

ΝΣ ΙωανΝὃῦ ΣΤΟΒΑΙΟ 

Πολλοὶ μὲν πλουτοῦσι κακοὶ, ἀγαϑοὶ δὲ πένονται. 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς " τούτοις οὐ διαμειψόμεϑα 

τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον᾽ ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον ἀεὶ, 
χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 

47 "᾿Ησιόδου. 

Τὴς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα Θεοὶ προπάρουϑεν ἔϑηκαν 
(7) ἀϑάνατοι᾽ μακρὸς δὲ καὶ ὄρϑιος οἶμος ἐπ᾿ αὐτὴν, 
40 καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον ἐπὴν δ᾽ εἰς ὥκρον ἵχηται, 

᾿ ῥηϊδίη δ᾽ ἤπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 

18 "᾿Δριστοτέλους περὶ ᾿Δρετῆς. 
6ὺ Ἐπαιφετὰ "μέν ἐστι τὰ καλὰ, ψεκτὰ δὲ τὰ " αἰσχρά" " χαὶ 

τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ἀρεταὶ, “ τῶν δὲ αἰσχρῶν αἷ κα- 
κίαι. ᾿Επαινετὰ δέ ἐστι καὶ τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν, καὶ τὰ παρε- 
πόμενα ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τὰ γινόμενα " ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ τὰ 
ἔργα αὐτῶν, ψεχτὰ δὲ τὰ ἐναντία, Τριμεροῦς δὲ τῆς ψυχῆς 
λαμβανομένης κατὰ Πλάέξῳνα, τοῦ μὲν λογιστιχοῦ ἀρετή ἐστι, 
ἐ φρόνησις " τοῦ δὲ ϑυμοειδοῦς, ἥ τὲ πραότης καὶ ἡ ὃ ἀνδρεία " 
τοῦ δὲ ἐπυϑυμητιχοῦ, ἥ τὸ ὀωφροσύνη καὶ ἡ ἐγχράτεια " ὅλης 
δὲ τῆς ψυχῆς, ἢ τὸ δικαιοσύνη, καὶ ἡ ἐλευθεριότης, καὶ μεγα- 

᾿ λοψυχία. ἢ Κακία δὲ τοῦ μὲν λογιστικοῦ, ἡ ἀφροσύνη" τοῦ 
᾿ δὲ ϑυμοειδοῦς, ἥ τε ὀργιλότης, καὶ ' ἡ δειλία" τοῦ δὲ ἐπυθυμη- 

Ὁ τούτοις. ΨΪρο π᾿ ϑίορδθο 19- 
. φίιυν τούτων. αὐτοῖς οἰϊαῖ Ῥ]δΥ-- 
οἶα. Υἱᾶὰο ΥΥ γεϊομ δολία δὰ 11, 

Ῥ. 78. Ο. 

17). ἃ Ὅεενι Μ55, Τυίηο. Ἐπὶ 
ΟΡΡ. “82. Ῥδ}}}}} 8:1] επείαυίἑ ορί-- 
δταπσθδ ἃ Θέῖηοτο οχ Απῖδο]ο-. 
δα}. 8. ἀερδοσίριιπι, οπχἱδὶ. 

18. ἃ 18 Α. οὲ Β. κἪ, 8. 8:1... 

Ῥ]ἰοίτον ᾿"Αριστοξέλης Ττῖπο. .2λκι- 
βιάδης Β. χὰ. Ρ.᾽ ΑἸοἰδίασοχῃ αιιθῃ- 
ἄδη 6256 δΔυςσζογοη; οχ Αὐϑεβὶϊ σοΐ- 
Ἰοοϊδημοὶθ ΟὈεογνανὶ:; Α. ϑοδοίίζιι 
Υἱῖ. Ατἱϑδῖος. ἢ. 165. Ἑδδσίοῖο οἱϊδ- 
ἀι6 Β10]. Οσ. οὶ. 1{. Ρ. 157 ΞΞ 
11. Ρ. 270. σι ομηπῖπο οοδδιι- 
Ἰομάπ8. Τοῖσι δΒἷο ἰοουα ἰφρίϊυν 

ἱπ Οοά, Μ3. ΒἰΡ᾽ιοιίβοοαο Βοὰ. 
Ἰείαῃδθ Βδγοοο. 151. οιιως ναχὶο- 
ἰδίοηα δχοεσρϑδίπιυδ δὲ δρροειΐ- 
ΣΩΙΜ. 

«᾽ Ἐπαινετὰ μὲν] μὲν οπι. Α. Βα- 
χοοα. ΤΎΪΩΟ. 

αι 
Ὁ καχα] εσχρὼ Α. αἰσχρὰ ὥεεπ. 

ΠΔΑΤΩ͂. Βᾶτοςο, ᾿ 
ς καὶ οἷ. Α. 
ἃ τῶν δὲ κι. αἱ οτ;, Α. 
εὐπ' αὐτῶν) ἀπ᾿ αὐτῶν Α. ΒαΑχοοσο, 

καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν ο". Β. 
ἔ ἡ φρόνησις Βατοοο, 
8 ἀνδρεία) ἀνδρία Δ. ἀξοεὶ ἀττίο. 

Βαγοόοο. 6ὲ δία ἐγκράτεια οἱ ἐλευ- 
ϑεριότης. ϑεὰ Βαρεὶ ἡ μεγαλοφυζία, 

Ἡ χακία δέ ἐστι Βατοςς. 
ὁ ἡ διὸ δειλία οπι. Βαζοοο. 



τον 

΄σι:-ν 

ΠΕΡῚ ΔΡΕΤΗΣ,. 4. 

τικοῦ, ἢ τὸ ἀκολασία καὶ ἡ ἢ ἀκρασία" ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς, 
τε ἀδικία, καὶ ἡ ἀνελευϑερία καὶ ἡ μικροψυχία. 
Ἔστι δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ ' τοῦ λογιστικοῦ, παραόχευ 

στικὴ τῶν " πρὸς εὐδαιμονίαν " τεινόντων. 
Πρφᾳύότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν " ὑπὸ ὀργὶ 

γίνονται δυσχίνητοι. 

»᾿Δνδρεία δὲ ἐστιν ἀρετὴ τοῦ ϑυμοειδοῦς, καϑ᾽ ἣν 4 δυσέ 
«ληκτοί εἶσιν ὑπὸ φόβων τῶν περὶ ϑάνατον. 

Σωφροσύνη δέ ἔστιν ἀρετὴ τοῦ ἐπυϑυμητικοῦ, καϑ' ἣν ἀν 
φέκτοι γίνονται τῶν περὶ τὰς ἀπολαύσεις " φαύλων ἡδονῶν. 

Ἐγκράτεια δέ ἔστιν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, καθ᾽ ἣν κατ 
χουσι " τῷ λογισμῷ τὰς ἐπιθυμίας ὁρμώσας ἐπὶ τὰς φαύλ. 
ἡδονάς. 

“ἰκαιοσύνη δέ ἐστιν ἀρετὴ ψυχῆς, διανεμητιπὴ τῶν κα 

ἀξίαν. 
᾿Ελευθεριότης δέ ἔστιν ἀρετὴ " τῆς ψυχῆς εὐδάπανος εἷς " 

«καλά. 
ἹΜεγαλοψυχία "' δέ ἔστιν ἀρετὴ ψυχῆς, καθ᾽ ἣν δύναται ῳ 

φευν “εὐτυχίαν, ἢ δυστυχίαν, καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν. - 
'δφροσύνη δὲ ἐότι κακία τοῦ " λογιστικοῦ, αἰτία τοῦ ἔξ 

κακῶς. 

᾽Οργιλότης δὲ ἐστι κακία Υ τοῦ ϑυμοειδοῦς, καϑ᾽ ἣν εὐκίν 
τοι γίνονται " πρὸς ὀργήν. 

“ειλία δὲ κακία τοῦ ϑυμοειδοῦς, καϑ᾽ ἣν ἐκπλήττονται ὑ; 
φόβων " τῶν περὶ ϑάνατον. 

κ ἀκρασία] ἀναισθησία Βάγοοο. 
Φὲτοοχ ἀδικία δὲ καὶ ἀνελευϑεριό- 
ξης μικροψυχία ἐστι. 

1 λογιστικοῦ) λογικοῦ Βαχοσο. 
σι παρ᾽ εὐδαιμονίαν] πρὸς εὐδαν- 

Α, Β. τ. 8. Οδεη. σπιθσᾷ. 
᾿ τεινόντω»] συντεινόντων Οα5ῃ. 

χανᾷ. τῶν εἰ εὐδαιμονίαν συντει- 
Βασοῦσ. 

πὶ εἐἰπὸ ἀ. Δ. οἱ εἰς ἐπῖχα. 
ἀνδρεία ἀνδρία Α 

ὑπὸ 

δυοίκπληκεοι ] δύσκληκεοι Βεα-. 
τοῖα. 

Σ λων ἡδονῶν) ἡδοναῖν τῶν 
ΟΡ ΤΌΓΟ, 

ς τῶν λογισμῶν τὰς ἐκιθεμίαρ ὁρ- 

μῶσακρ] τῶ λογισμῶ τὴν ἐπιϑυμί 
ὁρμῶσαν Δ. τῷ ὃ λογιῦ ᾧ Οε8:. πιὰ 

ν ἐκιθυμίαν ὁρμώσαν Ἄδτοοο. 
τ τῆς ψυχῆρ) ἀεεεὶ τῆς Δ. οἵ 

τη. 8. ἀδάπανορ Ττίηο. ἀρετὴ “--ἰ 
γαλοψ. δέ ἐστιν οὔτι, Βατοοο, 
. αα δέ ἐστιν) μὲν Α, 

νν εὐτυχίαν ἢ δυστυχία» εὐενχί 
“καὶ ἀτυχίαν Βατοσο. 

χσ λογιστικοῦ) λογικοῦ Βατούοσ.ιν 
ποχ οὐ. ζῆν οἴ Ἰδοιι8, 

Υ τοῦ 2. ) τῆς ϑ. 'Βδζοος, 
κπρὺς ὀργήν} ὑπὸ ὀργῆς Βᾶγοι 

οἱ πιοχ ὃ. ὃ 
Δ νῶν πρὶ άνατον ΑΙ. αὐάϊι 

καὶ μάλισεα. (λεενπκ. δα Βασρι 
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᾿Αχολασία δὲ ἔστι καχία τοῦ ἐκιϑυμητικοῦ, καθ᾿ ἣν ἢ 
τικοὶ γίνονται τῶν περὶ τὰς ἀπολαύσεις “ φαύλων ἡδονῶν. 

ἸΩΑΝΝΟΊΤ ΣΤΟΒΔΊΟΥ ἌΝ 

ὦρεχ- 

᾿Ἵκρασία δέ ἐστι κακία τοῦ ἐπυθυμητικοῦ, καθ᾽ ἣν αἱφοῦν. 
φαι τὰς φαύλας ἡδονὰς, “μὴ κωλύοντος τοῦ λόγου. 

“Αδικία δέ ἐστι " πακία ψυχῆς, καϑ᾽ ἣν πλεονεκτικοὶ γίνονται 
«αρὰ τὴν ἀξίαν. 

᾿Δνελευϑερία δὲ ἔστι κακία ψυχῆς, κα κοϑ᾽ ἣν 5 αἱρετικοὶ γίνον. 
ται κέρδους αἰσχροῦ. 

Μικραψυχία δὲ ἔστι κακία ψυχῆς, καϑ᾽ ἣν. " ἀδύνατοί εἶσ! 
φέρειν καὶ ' εὐτυχίαν, καὶ ἀτυχίαν, καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν: 

Ἔργα δὲ τῆς φρονήσεώς ἐστι, τὸ εὖ ὁ" βουλεύεσϑαι, τὸ χρῖναε 
τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ βίῳ αἱρετὰ καὶ 
λφευχτὰ, τὸ ἢ χρῆσϑαι καλῶς. πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαϑοῖς, 
τὸ ὁμιλῆσαι ὀρθῶς, τὸ συνιδεῖν τοὺς καιροὺς, τὸ ἀγχινόως. 
χρῆσϑαι καὶ "λόγῳ καὶ ἔργῳ, τὸ " ἐμπειρίαν ἔχειν τῶν χρησί- 
μῶν πάντων. Μνήμη δὲ, καὶ ἐμπειρία, καὶ ἀγχίνοια, 9 καὶ 

(10)δεξιότης, καὶ εὐβουλία, “ἤτοι ἀπὸ φρονήσεως Σἔχαστο αὐτῶν 
ἐστιν, ἢ παρέπεται τῇ φρονήσες. Καὶ "τὰ μὲν αὐτῶν, οἷον 
συναίτια τῆρ ̓φρονήσεως" καϑάπερ ἡ ἐμπειρία, καὶ ἡ μνήμη" 

, 

."-- 

εὸ δὲ, οἷον “μέρη οἷον εὐβουλία τε, καὶ ἀγχίνοια. 
Πρᾳύτητος δέ ἔστι, τὸ 

Ὁ ὀρεκτι:0}]}. Ζρεκτοὶ Δ, τὰ, Ὁ. αὖρε- 
φικοὶ Βδσοςο. 

ς φαύλων οὔ. Βδσοοῦ. Ἰνῖοχ 1}. 
᾿ἢἢ καχία τῇ ἐπιϑ. 

ἃ κωλύοντος τοῦ λογικοῦ εἶπθ μὴ 
Ἔκδσοοο. 

ο καχία ς-- ἀνελευθερία δέ 
ἔστι ἀοειηι ΤΊπο,. Αιἐσχροπερδεία Α. 
Ῥτο ἀνελενθερία, οἱ δἷο Β, τι Ὡ; 

ἔ τὴν ἀξίαν») τὰς ἀξίας Βαδτσοοο. 
ε αἱρετεκοὶ -- αἰσχροῦ]καϑ᾽ ἣν 

ὀρέγονται τοῦ πανταχόθεν κέρδους 
Βδσοοα. 

Ἀ ἀδύυνατοί εἰσι φέρει» ϑὶς Α. Β. 
Ἐι. ὃ. 8. οἱ Οεβποσ. ἀδύνατον φέρειν 

ἴῃ 
ἧ ἀτυχίαν καὶ εὐτυχίαν, οἵ πῖοχ 

τῆς δὺ φρονήσεως εἶπε ἔργα Βαγοοο. 
κ βσυλεύεσθαι) βουλεύσασθαι Βα- 

Σοῦσα. 
1 φευκεὰ) ἐ ἐυκεὰὼ οἱ τδὸχ Φμο- 

λογῆσαι Ὡχο σαι 

" φέρειν μετρίως ἐγκλήματα, καὶ 

τι ζρῆσϑαι]) Ζ0 ἡσασϑαε Ἄατοος. 
λόγῳ καὶ ἔργῳ. Βαροιϊ Α. 

θέσι Τυΐας͵ 

ο ἐμπειρίαν) τὴν ἐμπ. ΔΑ, Β. οἵ 
Βασοοῦ. δὶ πῖοχ χρήσιμον ἔχειν «. 

Ῥ καὶ δεξιότηρ καὶ εὐβουλία απ. 
Βασγοοο. 

4ᾳ ἤτοι ἀπὸ φρονήσεως] ἤτοι ἐπὸ 
οτγὰ. Ττὶ 

τ ἑκάστη ἕχαστον Τυΐης. Βατοθο. 
ἘΔ τῆς φρον. 

: καὶ τὰ μὲν] ἢ παντὶ μὲν “- ὁ 
«ραιτία τ᾿ φ. ἐστιν κ. καὶ ἡ Βατοσα. 
«αραίτια ΤΎΪΠΟ. 

1 φρονήσεως) φρονήσεως ἔσειν Δ. 

Β. ἴδε 8. Θοεμοσ. 

., Υ μέρη)μέρη τῆς φρονήσεως--πρα- 
ὅτης Βάτοοο, πραύτης Ὑτίηος 

Ἢ φέρει» δύνασθαι φέρειν, Α. δύ- 
ψασϑαι φέρειν μέτρον γχλήματος 
Βαγοου. 



μεῦνκνεν .. - οὐ δον 

-- φαιρμαα,ραηηρδασυννασαν..- .-“πστττ το τ ποτ ος 
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ΠΕΡΙΑΡΕΤΗΣ. 4. ( 

ὀλιγωρίας δ μετρίας, καὶ τὸ μὴ ταχέως ὁρμᾶν ἐπὶ τὰς τιμω 
οίας, καὶ " δυσκίνητον εἶναι πρὸς τὰς ὀργὰς, ἄπικρον δὲ τῷ 

ἤϑει καὶ ἀφιλόνεικον ἔχοντα τὸ ἠρεμαῖον ἐν τῇ ψυχῇ, κα 
ἡ) στάσιμον. “ 

᾿Φνδρείας " δέ ἔστι, τὸ δυσέκπληκτον εἶναι ὑπὸ φόβων τῶν' 

πρὸς τὸν ϑάνατον, καὶ τὸ εὐθαρσῇ " εἷναι, καὶ εὔτολμον πρὸς 
τοὺς κινδύνους, καὶ τὸ μᾶλλον αἱρεῖσϑαι τεϑνάναι καλῶς 1 

αἰσχρῶς " διασωθῆναι, καὶ τὸ νίχης αἴτιον εἶναι.. ΦΈστι ὃ 
“ ἀνδρείας, καὶ τὸ πονεῖν, καὶ τὸ καρτερεῖν, καὶ ἶ αἱρεῖσϑα 
ἀνδραγαϑίξεσϑαι. 

καρτερία. 

Παρέπεται δὲ τῇ ἀνδρείᾳ ὅ ἡ εὐτολμία, καὶ 
ἡ εὐψυχία, καὶ τὸ ἢ ϑάρσος, τι τὲ ἡ μεγαλοψυχία, καὶ 1 

Σωφροσύνης δέ ἐστι, τὸ μὴ ϑαυμάξειν τὰς ἀπολαύσεις τῶ 
σωματιχῶν ἡδονῶν, ἱ τὸ εἶναι πάσης Χ ἀπολαύσεως αἰσχρᾶ! 

ἡδονῆς ἀνόρεκτον, καὶ τὸ φοβεῖσθαι τὴν ' ἀταξίαν, καὶ τὸ τε 
τάχϑαι 
Παρέπεται δὲ τῇ σωφροσύνῃ, 
εὐλάβεια. 

᾿Εγκρατείας δέ ἐστι, τὸ δύνασθαι 5“ 

Ἢ παρὰ τὸν βίον ὁμοίως " ἐν μικροῖς καὶ μεγάλοις 
εὐταξία, κοσμιότης, αἰδὼς 

κατασχεῖν τῷ λογισμῷ 
τὴν ἐπιθυμίαν ὀρμῶσαν ἐπὶ ἡ φαύλας ἀπολαύσεις ἡδονῶν, κα 
τὸ καρτερεῖν, καὶ τὸ ᾿ὑχομονητιχὸν εἶναι τῆς κατὰ φύσιν ἐν 
δείας τὸ καὶ λύπης. 

Ὑν βεξρίαρ) ΑἹ, πο Ἰορίίυν. ΟΕε- 
ἈΕκ. 

χ δυσκίνητον) μὴ εὐκίνητον Α. τὸ 
μὴ εὐκίνητον -- φιλόνεικον Βασοοο. 

Σ στάσιμον τὸ στάσιμον Δ. εἶγαι 
ὍΣΗ. 

2 "ἀνδρεια] ἀνδρία Α. 
ατῶν πρὺρ τὸν ϑάγατον] τῶν περὶ 

ϑάναεον Α. Βατοος. 
μεϊνμκε)εῖναι ἐντοῖς. δεινοῖς.  Θ66:. 

Μλδτῇ. Βατοος. τὸ εὕτολμον Α. Βα- 
χοοο. 

ε διασοϑῆναι]τωθῆναι Α. Βαχοοο. 
ἃ ἔστι) ἔτι Βδτοοο. 
« ἀνδρείωρ] “ἀνδρίας Α. 
ξ αἱρεῖσθαι ἀνδραγαϑίζεσθαι) προ- 

αιρεῖσθαι καὶ δύνασθαι. Βατοοο. καὶ 
δύνασθαι ἑϊοτ Α. 

α ἡ εὐτολμία] ἥ το εὖτ. Α, Βατοοο. 
Ὁ θάρσος) ϑάρσορ καὶ τὸ ϑοάσος, 

ἕξει δὲ τε φιλοπονία καὶ ἡ καρτ. Βα- 

ΤΟΟΟ. δ πλ}Π}6 7 ἔτ ΟἽ 5ῃ. πιδχρ. φὲ 
λοπονία το μεγαλοψυχία Α. Μο: 
“Σωφροσύνη οἱ ἐπιϑυμιῶν Ργχοὸ ἣδο 
ψῶν ΤΎΩΟ, 

ἡ τὸ εἶναι] καὶ τὸ εἶναι Δ. Βαγοσο 

κ ἀπολαύσεως αἰσχρὰ ρ)]ὠπολαυσει 
κῆς καὶ αἰσχρῶς Βατοοο. ἀπολαυστι 
κῆς Ταῖς. 

1 ἀταξίαν] ἀδοξίαν Α. τὴν δικαία 
ἄδειαν Βατοςο. Ο θη, πιατᾷ. 

τὰ παρὰ τὸν] περὶ τὸν Α. 
τ ἐν μικροῖς] ἔν τὲ μ. Βατοσο. Μῖο 

1}. καὶ κοσμιότηρ. 
ο κατασχεῖν τῷ λογισμῷ τ. ἐ. κο 

τασχεῖν τὴν ἐπιθυμίαν τῷ λογισμι 
Α. τῶν λογισμῶν Βαχοος. Τχίιο. 

Ρφαύλας ἀπολαύσεες ἡδονώνἾφαι 
λας ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις Βατοσι 

αὐπομονητικὸν] ὑπεμενετικὸν Βι 
οο. 
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δρία, φιλοψυχία, 8 καὶ ἀπονία" ὕπεστι δὲ τις καὶ εὐλάβεια, 
καὶ τὸ ἢ ἀφιλόνεικον τοῦ ἤϑους. 

᾿Ακολασίας δέ ἐστι, τὸ αἱρεῖσϑαι τὰς ἀπολαύσεις τῶν ἠδο- 
νῶν, τῶν βλαβερῶν καὶ ᾿' αἰσχρῶν, καὶ ὑπολαμβάνειν εὐδαι- 
μονεῖν μάλιστα τοὺς ἐν ταῖς τοιαύταις " ἡδοναῖς ζῶντας, καὶ 
1 φιλόγελων εἶναι, καὶ Ἢ φιλόσχωπτον, καὶ " φιλευτράκελον, 
«αἱ 5 ῥᾳδιουργὸν εἶναι ἐν τοῖς λόγοις, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις. ᾿4χο- 

(ἀὐλλουϑεῖ Ὁ δὲ τῇ ἀκολασίᾳ, ἀταξία, ἀναίδεια; ἀκοσμία, τρυφὴ, 
ῥαϑυμία, ἀμέλεια, ὀλιγωρία, ἔχλυσις. 

᾿ἀχρασίας δέ ἐστι, τὸ κωλύοντος τοῦ λογισμοῦ τὰς ἀπολαύ- 
εις τῶν “ἡδονῶν, καὶ ὑπολαμβάνοντα κρεῖττον εἶναι μὴ με- 

᾿τασχεῖν αὐτῶν, μετέχειν δὲ μηδὲν ἥττον, καὶ τὸ οἴεσθαι μὲν 
δεῖν πράττειν καὶ τὰ καλὰ, καὶ τὰ συμφέροντα, " ἀφίστασϑαι 
δὲ αὐτῶν διὰ τὰς ἡδονάς. ᾿Αχολουϑεῖ δὲ τῇ ἀχρασίᾳ, μα- 
λακία, μεταμέλεια, καὶ τὰ πλεῖστα τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ τῇ 
ἀκολασίᾳ. 

᾿Δδικίας δὲ ἐστιν εἴδη τρία, ἀσέβεια, πλεονεξία, ὕβριρ. 
᾿4σέβεια μὲν, ἡ " περὶ ϑεοὺς πλημμέλεια, καὶ περὶ δαίμονας, 
καὶ τοὺς κατοιχομένους, καὶ ' περὶ γονεῖς, καὶ πατρίδα. ἤλεο- 
νεξία δὲ, ἡ περὶ τὰ "συμβόλαια παρὰ τὴν ἀξίαν αἱρουμένη τὸ 
διάφορον. ὝΜβρις δὲ, καϑ᾽ ἣν τὰς ἡδονὰς αὐτοῖς παραδκευά- 
ξουσιν, εἰς ὄνειδος ἄγοντες ἑτέρους. ὅϑεν καὶ Εὔηνος περὶ 
αὐτῆς λέγει , 

ἥτις κερδαίνρυσ᾽ Ὑ οὐδὲν, ὅμως ἀδικεῖ. 

Ἔστι δὲ ἀδικίας, τὸ παραβαίνειν τὰ " πάτρια ἔϑη καὶ τὰ νόμι- 
μα, τὸ ἀπευιϑεῖν τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσι, τὸ ψεύδεσθαι, 

Τ.1. 

Ῥ δὲ τῇ] δὲ αὐτῇ Τεῖπο, ε καὶ ἀπονία οτι. Βδσοορ. ἀπόνοια ᾿" 
4 ἡδονῶν καὶ ὑπολαμβάνοντα] ήδο- Τίηο. 

Ἦ ἀφιλόνεικον] φιλόνεικον Βασοςοσ, 
ὶ αἰσχρῶν -- ὑπολαμβάνειν) τῶν 

αἱ. --- τὸ ὑπολ. Βατοοο. 
κ ἡδοναῖς) συμφοραῖς Ἀ. οὐπὶ ἡδο- 

ψναϊς ἴι πραγ. 
1 φιλόγελων] φιλογέλοιον Βγοςοσ. 
ἰὴ φιλόσχωπτον)φιλοσκώπτηνβατ, 

Νεϑβοῖο δὴ Α. φιλοσκωπεικὸν ἴὰ: 8. 

τ φιλευτράπελον) φιλοτράπελονΑ. 
φιλοτράπελον Ὑτίης. 

ο ῥαδιουργὸν τὸ ὑᾳδ. Βατοοο, εἰ 
πλοχ. καὶ τοῖς ἐν λόγοις --- καὶ τοὶς 
ἔργοις. Α. , 

ψοῶῦν αἱρεῖσθαι καὶ: ὑπ. Α. ἡδονῶν αἱ-. 
ρεῖσϑαι καὶ τῇ ὑπολαμβάνονει, Βε- 
χοοα. 

τσ ἀφίστωσθαι] ἀφίσταται Τ ῖπο, 
ε περὶ ϑεοὺς]) πρὸς ϑεοὺς Βατοῦο. 

δἰ οοχ παρὰ δαίμαναρ ἢ Ἶ κι καὶ τοὺς κ. 

1 περὶ] παρὰ Βατοοο. παρὰ Α. 
τι οὐδὲν οὐὸ σύμβολα Βατοοα. 
νυν οὐδὲν] οὐϑὲν Βάτοοο. 
χ πάτριαἔϑη καὶ τὰ γόμιμαγπάερια 

καὶ τὰ γόνιμα Βαχοος. Μοχ ψγομέ- 
μοις Ἴ της, 

ΗαἀΜ 
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τὸ ἐπιορχεῖν, τὸ παραβαίνειν τὰς ᾿ ὁμολογίας, καὶ τὰρ πίστεις. 
᾿Αχκολουϑεῖ δὲ τῇ ἀδικίᾳ, συχοφαντία, ἀλαξονεία, ᾿ ἀφιλαν- 
ϑρωπία, προσποίησις, καχοήϑεια, πανουργία. 

᾿Δνελευϑερίας δὲ ἔστιν εἴδη τρία" αἰσχροχέρδεία, φειδωλία, 
δκιμβικία. "Ἔστι δὲ αἰσχροχέρδεια μὲν, καϑ᾽ ἣν κερδαίνειν ξη- 
τοῦσι πανταχόϑεν, καὶ τὸ κέρδος ἢ αἰσχύνης περὶ πλείονος(45) 
ποιοῦνται. Φειδωλία δὲ, καϑ᾿ ἣν " ἀδάπανοι γίνονται τῶν 
χρημάτων εἷς τὸ δίον. Κιμβικία δέ ἐστι, καϑ᾿ ἣν δαπανῶσι 
μὲν, κατὰ μικρὸν δὲ, καὶ κακῶς, καὶ πλείω βλάπτονται, τῷ 
μὴ κατὰ καιρὸν ποιεῖσθαι τὸ διάφορον. "Ἔστι δὲ τῆς “ ἀνε-’ 
λευϑερίας, τὸ περὶ " πλείστου ποιεῖσθαι χρήματα, καὶ τὸ μηδὲν 
ὄνειδος ἡγεῖσϑαι τῶν ποιούντων κέρδος, καὶ βίος ϑητικὸς, 
καὶ δουλοπρεπὴς, καὶ ῥυπαρὸς, καὶ φιλοτιμίας καὶ ἐλευϑερίας 
ἀλλότριος. ᾿Αἀκχολουθϑεῖ δὲ ᾽ τῇ ἀνελευϑερίᾳ, μικρολογία, βα- 
φυϑυμία, μικροψυχία, ταπεινότης, ἀμετρία δ, ἀγένεια, μισαν- 
-ϑρωπία. ! 

"ΜΜιχροψυχίας δέ ἐστι, τὸ μήτε τιμὴν, μήτε ἀτιμίαν, μήτϑ 
εὐτυχίαν, μήτε ἀτυχίαν δύνασθαι φέρειν, ἀλλὰ τιμώμενον, 
μὲν ἀναχαυνοῦσϑαι, καὶ μιχρὰ εὐτυχήσαντα ὃ" ὑπεξαΐρεσϑαι, 
ἀτιμίαν δὲ μηδὲ τὴν ἐλαχίστην ἐνεγκεῖν δύνασϑαι, ' ἀπότευγμα 
δὲ ὁτιοῦν ἀτυχίαν κρίνειν μεγάλην, ὀδύρεσϑαι δὲ ἢ ἐπὶ πᾶσι, 
καὶ δυσφορεῖν. Ετι δὲ καὶ τοιοῦτός ἐστιν ὁ μικρόψυχος, οἷος 
“«τἀντὰ τὰ ὀλιγωρήματα ἱ καλεῖν ὕβριν καὶ ἀτιμίαν, καὶ τὰ δι᾽ 
ἄγνοιαν, ἢ λήθην, "ἢ ἄνοιαν γινόμενα. ᾿Δκολουθϑεῖ δὲ τῇ μι- 

4 ε ϑ. 2 
Υ ὁμιλίας] ὁμολογίας Βδγοῦο. Ε αγένειαἹ] ἀγέννεια Α. 
- ἀφιλανθρωπία προσποίησις} φι- Ἀ ὑπεξαίφεσθαι) ἐξαίρεσϑαι Β4-- 

α προσποιητὸς Βατοςο. 
Οὐ:η. σροτῇ. ἀφιλανθρωπία ἀπροσ- 
«εοέητορ Α. εοὰ ΟΟΥΓΟΟΙ͂ΟΥ αἱ τίη. 
εἰρῖο »ὶς ἀεϊονίε. 

α κιμβικία) λιμβεία Α. τιλτᾷ. λιμ- 
βία Βατοοο. εἰ ἱπέτα. 

Φ [2 

» αἰσχύνης] τῆς αἰσχύνης Α. Βα- 
ἐς. 
ς ἀδάπανοι] ἀδάκανον Ὑτίης, ἰδ". 

ἙΟΧ οἱ. δὲ ροεῖ μικρόν. 
ἃ ἀνελευθερίας ] ἐλευϑερίας Βατ. 

οὐ) πλεῖστον Α. τ. Ρ. ἢ 

τῇ ἀνελευϑερίᾳ] τῇ μὲν ἐλουϑθερία μὴ ἐρίᾳ] τῇ 

αιρε 
σοςς, ἐξορχζεισϑαι Α, ἐξέρχεσϑαε 
Τυΐησ, 

ἱ ἀπότευγμα δὲ ὁτιοῦν) ἀπότευγμα 
δὲοσα οὖν Α. τοχῖιϊ. ἀπὸ τοῦ μηδο-- 
τιοῦν Ἰάοπι ἱπ πιατᾷ. ἀπότευγμα δέ 
ἔστιν οὐκ ἀτυχ. Βδτοοο. ἄτην καὶ 
ἀτυχίαν κἂν. τεοῦν ροευΐ! Οεβπεσιις 
ἑῺ πιογρ. 

κ ἐπὶ πᾶσι οπι. ΤΎΟ. δὲ Ῥ8|}110 
Ῥοξὶ καὶ ἀτιμίαν. 

1 καλεῖ) καλεῖν Βητζοσο. 
ὦ ἢ ἄνοιαν οπι. Βδζοος, (62, - 

χηλτᾷ. 
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ἃ μικρολογία, μεμψηκοιρία, δυσελαισεία, τακει- 
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αἀροψυχίᾳ ̓  
φότης. 

Καϑόλου δὲ τῆς μὲν ἀρετῆς ἔστι, τὸ ποιεῖν σπουδαίαν τὴν 
(ἰθ)δεάδεσιν περὶ τὴν ψυχὴν " εὐθείαις καὶ τεταγμέναις φινήσεσι 

χρωμένην, καὶ » συμφωνοῦσαν κατὰ πάντα 1 μέρη" διὸ καὶ 
δοκεῖ " παράδειγμα πολιτείας, ἀγαθῆς εἶναι, σπουδαίας ψυ.. 
χῆς διάθεσις. "Εστι δὲ τῆς ἀρετῆς, τὸ εὐεργετεῖν τοὺς ἀξίουρ, 
καὶ " τὸ φιλεῖν τοὺς ἀγαθοὺς, καὶ τὸ μισεῖν τοὺς καχοὺς, 
κοαὺ τὸ μήτε κολαστικὸν εἶναι, μήτε τιμωρητικὸν, ἀλλὰ 
ὃ προσηνῆ ν καὶ εὐμενιχὸν, καὶ εὐγνωμονικόν. ᾿Δκολουϑεῖ δὲ 
φῇ ἀρετῇ χρηστότης, ἐπιείκεια, εὐγνωμοσύνη, ἥ“ ἐλπὶς ἀγαθὴ, 
ἕσι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα" “' φιλοίκειον εἶναι καὶ φιλόφιλον, “ καὶ 
φιλεταῖρον, καὶ φιλοξένιον, καὶ φιλάνϑρωπον, καὶ ᾿φιλόκα- 
λον, ἃ δὴ πάντα τῶν ἐπαινουμένων ἐστί" τῆς δὲ κακίας 
Σ ἐστὶ τὰ ἐναντία, καὶ παρακολουθεῖ τὰ ἐναντία αὐτῇ. Πάντα 
δὲ τὰ τῆς κακίας, καὶ τὰ 

μένων εἰσί. 

419 “" Πυϑαγύρου. 

ἢ ἀκολοθοῦντα αὐτῇ, τῶν " εἰρη- 

᾿Αγρνπνος ἔσο κατὰ νοῦν συγγενὴς γὰρ τοῦ ἀληθινοῦ ϑανά. 
του ὁ ἢ περὶ τοῦτον ὕπνος. 

40 Ὁ μὴ δεῖ ποιεῖν, μηδὲ ὑπονοοῦ ποιεῖν, 

᾿ι μιχρολον γία] μακρολογία Ἀ. μεγα- 
λουργία ΤΥπο. 

ο εὐϑείαις ἠρεμαίαις ἃ. Β. πι. σ. 
ἱρεμαίαις Οεεθη. τιδυρ. ἠρεμαίας 
Βατοοο, παρὰ ταῖς Ττΐησ. ΡῥγῸ περὶ 
τὴν ψυχήν. 

Ῥσυμφωνοῦσαν») σωφρονοῦσαν Α. 
αἰΐετα Ἰθοῖ. διιργᾶβο. 

4 μέρη) τὰ μέρη Βατοῦο. Α. Β. 
, ΟΣ παράδειγμα οἵα, Βαγοος, καὶ τὸ 
οὐ κργ. 1014. Α. 

« τὸ φιλεῖν οσ. Ττῖηο. Μοχ φαύ- 
λους Ῥτο κακοὺς Βατοος͵ 

᾿ προσηνῆ ἐλεητικὸν Α. ἴλπεω Βε- 
Ἴοσο. ΟΘεδη. ΣΏδΥΚ. συγγνωμονικὸν 
Βάτοςο, Οεδη. πδιῇ. χαὶ εὔγν. 
Ο:. 

[Ὶ ἄτας αΎ μεν ἀγαϑὴ δἀ- 
ἄτι Α. ἀγα Θ.] μ ἤμη ἀγαθὴ 

νυν φιλοίκει0»}] οἷον φίλοικον Ἐ8- 
χοοσο. 

χ καὶ φιλεταῖρον οπι, Ττίης. Μοχ 
φιλόξενον Βαχοοο. Β. 

Υ εἰσὶν ὑπεναντία] ἐστι τὰ Σ ἐναντία 
Α. ἐστὶ τὰ ἐναντία ταύτῃ --- ἅπαντα 
δὲ Βατοςο. 

: ἀκολουθούντα] παρακολουϑοῦ»- 
τὰ Βδτοςο. ἡ 

Γ εἰρημένων) λεγομένων Βδτοος. 
ψεγομένων Α. Β. 

190. ἃ ϑῖ5 Α. δθεοδὲ Ἰδπῖπιδ 
ΤΥΩΟ. 

Ῥ ὁ περὶ τοῦτον ὕκνορ. 158ὶς Α. οῖ. 
Οδεπεσιιβ Ῥτο υαχία Ἰϑοϊίοπθ Οὗτος 
ὁ ὕπνος Ττῖπο. εἰ εἀἀ. δεα4. ἐμ Ἰοχῆδι. 



3. 8. ΠΕΡῚ. ΑΡΕΤΗΣ. Α. εἶ 

91 Ζητεῖν δεῖ καὶ ἄνδρα καὶ τέχνα καὶ φίλουρ, τοὺς 5 κατὰ(17). 
τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βίου "ἀραμένονταρ. 

2 5" Πυϑαγόρου. 

ΒΒ Ισχὺν τῇ ψυχῇ αἰροῦ μᾶλλον, ἢ τῷ σώματι. 

43 Πίπειδο μὴ εἶναι σὸν κτῆμα, ὅ περ μὴ ἐντὸς διανοίας 
ἔχεις. 
96 ΣΙρᾶττε μεγάλα, μὴ ὑπισχνούμενος μεγάλα. . , 
956. Τέκνα μάϑε τίχτειν, οὐ τὰ γηροβοσχήσοντα τὸ σῶμα," τὰ 
δὲ τὴν ψυχὴν ϑρέψοντα τῇ ἀϊδίῳ τροφῇ. 
96 Τὰ ἐκίχονα τῶν ἡδέων μᾶλλον ἡγοῦ συντελεῖν εἰς ἀρετήν. 

47 Χαλεπὸν πολλὰς ὁδοὺς ἅμα τοῦ βίου βαδίξειν. 40 

98 Ψυχῆς πᾶν πάθος εἷς σωτηρίαν αὐτῆς πολεμιώτατον. 
99 " Πυθαγόρου 

Πυϑαγόρας ἔφη , ὅτι ἢ χρὴ βίον αἱρεῖσϑαι τὸν ἄριστον, 
ἡδὺν γὰρ αὐτὸν ἡ συνήϑεια ποιήσει. Πλοῦτος ἀσθενὴς ἄ ἄγκυ- 
ρα, δόξα ἔτε ἀσθενεστέρα" τὸ σῶμα ὁμοίως, αἵ ἀρχαὶ, αἵ τιμαὶ, 
πάντα ταῦτα ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατα. Τίνες οὖν ἄγκι.ναι δυ- 
ψαταῖ; φρόνησις, μεγαλοψυχία, ἀνδρεία" ταύτας οὐδεὶς χει- 
μὼν σαλεύει. Οὗτος Θεοῦ νόμος, ἀρετὴν εἶναι τὸ " ἰσχυρὸν “0 
καὶ βέβαιον μόνον τὰ δ᾽ ἄλλα, “ λῆρον. “ 

.80 "᾿Αντισθένους. 
Οὔτε συμπόσιον χωρὶς ὁμιλίας, οὔτε πλοῦτος χωρὶς ἄρε- 

τῆς ἡδονὴν ἔχει. 

81 " Φωχίωνορ. 
Οὔτε ἐξ ἱεροῦ βωμὸν, οὔτε ἐκ τῆς ἀνθρωπίψης φύσεως 

ἀφαιρετέον τὸν ἕλεον. 

21. 29. 

Ὁ κατὰ τὴν] Θέκποτῖ τιδΥβΟ, καὶ . Δ δῖ. Β, Φωκέονος ΤΊπο. Ὦγρο- 
τλεῖδε ορίποσ ἜσσΟσΘ. 

μετὰ τήν». ! ν» Μιάθδῖησ ὈΥγιϊοηρδομέι δὰ 
23. Ῥ]υϊατοι. 1ΠΠ| Ρ. 185. Ο. 

ἃ 85ϊς Α. « ἐσχυρὸν κ. β. μ.} δῖ. Α. Ψιῖρο, 
» ἐσχὺν] ἰσγύειν ΟὐΦΏΟΥ πιᾶγᾷο τὸ ἰσχύον μόνον. 

εἰ ἀιϊιοα τ45. Δριιὰ ϑοβουν 2. ᾿ ἃ λῆφον.} Β. τον 860. λῆρος. 

85: ἃ 8ϊς Α. Ἰσγῖηο. 
«τὰ δὲ τ ) 8ῖα Α. Νυϊκο 51. 

δὲ φ. ἵν ν' 80 τὴν ἃ 81. Α. οὲ νο]υιθεθ νἱἀϑέιν Τ πο. 



16 ΙΩΑΝΝΟΥ. ΣΤΟΒΑΙΟΥ τ... 

(48)82 " Διογένους. ΝΝ 

Πυνϑθανομένου τινὸς, Πῶς ἂν τις ἑαυτοῦ δ διδάσκαλος 

γένοιτο; Εἰ ὑπὲρ ὧν ἐπιτιμᾷ τοῖς ἄλλοις, ἔφη, καὶ ἑαυτῷ ἐπι.- 
. τιμῴη μάλιστα. 

. 88 " Σωχράτους. 

4. ἘἸοῦβίιίου, καϑάπερ ἀγάλματος, πάντα τὰ μέρη καλὸ εἶ: 
ναι δεῖ. 

,. 84 ᾿Ανδριὰς μὲν ἐπὶ βάσεως, σπουδαῖος δὲ ἀνὴρ ἐπὶ καλῆς 
«΄ροαιρέσεως ἑστὼς, ἀμετακίνητος ὀφείλει εἶναι. -᾿ 

856 Τὸν "λιβανωτὸν τοῖς Θεοῖς, τὸν δὲ ἕπαινον τοῖς ἀγαϑοῖς 
ἀπονέμειν δεῖ. 
86 ᾿Ζ4πολογεῖσϑαι μὲν γὰρ χρὴ ὑπὲρ τῶν ἀδίχως περὶ τὸ ἀδι- 

10κεῖν αἰτίαν ἐχόντων" ἐπαινεῖν δὲ τοὺς ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τινι διαφέ- 
ροντας. 
87 " Σωκράτους. 

΄ 

Οὔτε ἵππος εὐγενὴρ κρίνοιτ᾽ ὧν ὁ πολυτελῆ σκευὴν ἔχων, ἡ 

ἀλλ᾽ ὁ τῇ φύσει λαμπρός" οὔτε ἀνὴρ σπουδαῖος ὁ πολύτιμον 
οὐσίαν χεκτημένος, ἀλλ᾽ ὁ τὴν ψυχὴν γενναζος. 
88 Τοῦ σοφοῦ ὁτόματος ἀνοιχϑέντος, καϑάκπερ ἱεροῦ, τὰ τῆς 
ψυχῆς " κατα λέπεται, ὥσπερ ἀγάλματα. 

89 5" Ζ4ημοχρίτου. 
᾿Δνϑρώποις ἁρμόδιον, ψυχῆς μᾶλλον ἡ ἢ σώματος ποιεῖσθαι 

9υλόγον. Ψυχὴ μὲν γὰρ τελεωτάτη σχήνεος μοχϑηρίαν ὀρϑοῖ" 
σκήνεος δὲ ἰσχὺς ἄνευ λογισμοῦ ψυχὴν οὐδέν τι ἀμείνω τί- 
ϑησι. ᾿ 

(19) 40. "Δημοκρίτου. ᾿ 
, ᾿Ανϑρώποισι γὰρ εὐθυμίη γίνεται μετριότητι τέρψιος, καὶ 

βίου συμμετρίῃ᾽ τὰ δὲ λείποντα καὶ ὑπερβάλλοντα μεταπίπτειν 

. . 53. . ᾿ 37». 

ἃ δὶς Ὑσίησ. ϑίπα Ἰοπιδῖα Α, α 815. ΤΥῖης, Α. 
Ὁ διδάσκαλος ὁοχ ΤτΥγίηο. ἀδοεξ 

Οεεηοσ. ἰηἶσζγα ἑαυτοῦ Β. υἱὲ πῸχ 38. - 

ἀδεεὶ μάλιστα. « καταβλέπεται) Α, βλέπεται, ουὶ 

55. 
ἃ ϑπὸ Ἰοηϊπιδῖθ Α. Τ σίῃο. Οεϑμεσὶ καλὰ βλέπεται. 

35. 5 
α τὸν λιβ.] 81. Α. Β. εἰ οἀά, ρ]ε- α δὶς ΤΥ. 

ΧΑΘΠΙ6. τὸ λιβ. Τιτίπο, 5. δθ6ᾳ. ὑπὲρ 40. 
οι. Τσίησ, . 8 ϑὶς Α. 

εἴϑωλα διιρταβοτ. 8 πι. δὲς, Μαγρο 

[4 



ΝΕ ᾿ὐὖϑῬϑ 

Ρ. 4. ΔΙΕΡΙ ΔΡΕΤΗΣ 4: 17 

τε φιλεῖ, καὶ μεγάλας κινήσιαςρ. ἢ ἐμποιέειν τῇ ψυχῇ. “4411 ὃ 
ἐκ μεγάλων διαστημάτων κινούμεναι τὠν᾽ ψυχέων, οὔτε εὐστα- 
“Θέες) εἰσὶν, οὔτε εὔθυμοι. ᾿Επὶ τοῖς δυνατοῖς οὖν δεῖ ἔχειν 

, τὴν γνώμην, καὶ τοῖς παρεοῦσιν. " ἀρχέεσϑαι" τῶν μὲν ξηλου- 30 
μένων καὶ θαυμαζομένων ὀλίγην μνήμην ἔχοντα, καὶ τῇ 
διανοίᾳ μὴ προσεδρεύοντα' τῶν δὲ. ταλριπωρεόντων τοὺς 
βίους ϑεωρέειν, ἐννοούμενον ἃ πάσχουσι “ κάρτα, ὅκως ἂν τὰ 
παρόντα σοι καὶ ὑπάρχοντα μεγάλα καὶ ξηλωτὰ φαίνηται, καὶ 
μηκέτι πλειόνων ἐπιϑυμέοντι" συμβαίνῃ κακοπαϑέειν τῇ ψυχῇ. 
Ὃ γαρ ϑαυμάξων τοὺς ἔχοντας καὶ μακαριξζομένους ὑπὸ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ τῇ μνήμῃ πᾶσαν ὥραν προσεδρεύων," 
ἀεὶ ἐπικαινουργεῖν ἀναγκάξεται, καὶ ἐκιβάλλεσθαι δι ἐπιϑυ- 40 
μίην τοῦ τι πρήσσειν ἀνήκεστον ᾽ ὃ νόμοι κωλύουσιν. “ιόπερ 
τὰ μὲν μὴ δίζεσθϑαι χρεὼν, ὃ ἐπὶ δὲ τοῖς εὐθυμέεσθαι χρεὼν 
παραβάλλοντα τὸν ἑαυτοῦ βίον πρὸς 
πρησσόντων, καὶ μακαρίξειν 

Ἀ 4 - ᾿ 

τον τῶν φαυλότερον 

1 ἑωυτὸν, ἐνθυμεύμενον ἃ. 
πάσχουσιν, ὕκως αὐτέων βέλτιον σπρήσσῃ τὲ κο διάγῃ, 
Ταύτης γὰρ ἐχόμενος τῆς γνώμης. εὐθυμότερόν τε διάξεις, 
καὶ οὐκ ὀλίγας κῆφας ἢ ἐν τῷ βίῳ διώσεαι, φϑόνον, καὶ 
ζῆλον, καὶ δυσμενίην. 
41 " Ἰσοχράτους Νικοκχλῆς ἢ Κύπριοι. 

Μὴ τὴν κακίαν οἴεσϑε μᾶλλον τῆς ἀρετῆς ὠφελεῖν, τὸ δ᾽ 
ὄνομα ἀτυχέστερον ἔχειν" ἐλλ οἵων α«ὲερ ὀνομάτων Ὁ ἕκαστα κ 
τῶν πραγμάτων τετύχηκε, τοιαὔτας ἡγεῖσθε καὶ τὰς δυνάμεις 
«αὐτῶν εἶναι. 

42 ["Ισοχράτους σρὸς Ζημόνικον. 

Ὁ φοάν ΜΡ ἐμποιεῖν Α. εἴ τπὸχ 

ς τ βρχέσεσθα!] δοτὶβεπάπιηο ἴο- 
ἐάν ᾿ἱξόγί ἀρέσκεσθαι, ἈΠ, τ|πὰ 
ἀειτῖα., ὠρκέεσθαε, ορίϊο ατὶξ ἀϊξ. 
Ποῖ ἴδ: υἰχυαιθ σϑοθρὶς τδ08. 
νΆσοκεν. δὰ Ηετοάοϊ, Ὑτι. 16ο. 

ἃ κάρτα] χακὰ ]δοοβείμε, ἱπιρτο- 
Ὅδηῖα ϑοἤονο. 

ὁ δυμβαίνῃ) νμβαίνει Α. 
ξ ὃ νόμοι ὧν νόμ 
ε ἐπὶ δὲ τοῖς] ἐπὶ τοῖς Ἂ ϑ.ἢο- 

νος ἐπὶ δὲ τοῖς «αρξοῦσι εὐϑ. 
ΧΟ] εἰ ποϑέεις εὐϑ. 1Δςο]»85111.8. 

Ἡ τὸν τῶν φ. Ὠδεβὲ τῶν Α. 
1 ἑαυτὸν ἐνθυμεύμενον) ἑωύεὺν 

μούμενος Α. 
ΒΊΟΒΔΕΙ ΕΧΟΒΙΣΒΦ. τοχ. ἷ, 

κ ἐν τῷ βίῳ) ἐκ τῷ βίω ϑοξδοιντ 
Οἱ γασοδεῖο εἰ ΟΥ͂. Ποπιοοσγίξι 5 
Ἰομΐοθ, ποι ΠΟΣΙΟΘ βου ρβὶῖ, γὼῈ}- 
ἔδιδ Ἰδδεϊὁ ρσορα ὀβῖ, εἰ χδοϊθ νδτ- 
Ἐς Οδϑηόσιδ γιοχαϑ υἱΐαε. Ῥ]αἴο 
Ια. χὶ. Ρ. 0937. Ὠ." . Πολλὼν ὄμ. 
τῶν καὶ καλὼν ἐν τῷ τῶν ἀνθρώπων 
βίῳ, τοῖς πλείστοις αὐτῶν οἷον κῆ- 
ρες ἐπιπεφύκασιν, αἵ καταμεαίνουσί 
ἐε καὶ καταφῥυπαίνουσιν αὐτά. 

«59. Β. Τιοζηττια ἐχ Α᾿ Τχὶπο, 
᾽ κασϊτα] ἕκαστον Β. 

48. 
Δ Ὠεδοβὶ ΜΜ,85. Ὑτπο. Ἐχῖρεο ἴον- 

[8486 ἰδοογδῖθ ἀδδουὶρεὶς ΘΟ όδησσιις. 
1άοπι 6 πη. 453) 44. δἰςδπάιπ, 

Β 

(0) 



8 ᾿ ἸΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ τι. 

Τῆς ἀρετῆς οὐδὲν κτῆμα σεμνότερον, οὐδὲ βεβαιότερόν 
. ἔστι. 
483 ᾿Εν ταυτῷ. 

Ἢ δὲ τῆς ἀρετῆς κεῆσις, οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις 

συναυξηϑῇ, μόνη μὲν συγγηράσκει' πλούτου δὲ κχρείτεων, 
χρησιμωτέρα δ᾽ εὐγενείας ἐστίν" τὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα, 

ὁ δυνατὰ καϑθιστῶσα' τὰ δὲ τῷ πλήϑει φοβερὰ, ϑαρδαλέωρ 
ὑπομένουσα᾽ καὶ τὸν μὲν ὄχνον, ψόγον, τὸν δὲ πόνον, 
ἕχκαινον ἡγουμένη. - 
44 “᾿Ισοχρατους Παναθηναϊκοῦ. 

Τίνας οὖν καλῶ πεπαιδευμένους; ἐπεὶ τὰς τέχνας καὶ 
τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς δννάμειρ ἀποδοκιμάξω. Πρῶτον μὲν 
τοὺς καλῶς χρωμένους τοῖς πράγμασι τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν 
ἑκάστην προσπίπτουσι, καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχῆ τῶν καιρῶν 
ἔχοντας, καὶ δυναμένην ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ στοχάζεσθαι τοῦ 

Ιοσυμφέροντορ᾽ ἕἔπετα τοὺς πρεπόντως καὶ δικαίως ὁμιλοῦνταρ 
. τοῖς ἀεὶ πλησιάξουσι᾽ καὶ τὰς μὲν τῶν ἄλλων ἀηδίας καὶ βα- 

ρθύτητας εὐκόλως καὶ ῥᾳδίως φέροντας, σφᾶς δὲ αὐτοὺς ὡς 
δυνατὸν ἐλφαροτάτους καὶ μετριωτάτονς τοῖς συνοῦσι παρό.- 
χοντας᾽ ἔτι τοὺς μὲν τῶν ἡδονῶν ἀεὶ κρατοῦντας, τῶν δὲ 
συμφορῶν μὴ λίαν ἡττωμένους, ἀλλ᾽ ἀνδρωδῶς ἐν αὐταῖς 
διακειμένους, καὶ τῆς φύσεως ἀξίους ἧς μετέχοντες τυγχά- 
ψομεν᾽ τέταρτον, ὅπερ μέγιστον, μὴ διαφθειρομένους ὑπὸ 

φρτῶν εὐπραγιῶν, μηδ᾽ ἐξισταμένους αὐτῶν, μηδὲ ὑπερηφανοῦς 
γιγνομένους, ἀλλ᾽ ἐμμένοντας τῇ τάξει τῶν εὖ φρονούντων καὶ 
μὴ μᾶλλον χαίροντας τοῖς διὰ τύχην ὑπάρξασιν ἀγαϑοῖρ, ἣ 
τοῖς διὰ τὴν αὐτῶν φύσιν καὶ φρόνησιν ἐξ ἀρχῆς γιγνομένοις. 
Τοὺς δὲ μὴ μόνον πρὸς ἕν τούτων, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα ταῦτα, 
τὴν ἕξιν τῆς ψυχῆς εὐάρμοστον ἔχοντας, τούτους φημὶ 
φρονίμους εἶναι, καὶ τελείους ἄνδρας, καὶ πάσας ἔχειν τὰς 
ἀρετάς. ] 
456 "᾿Ισοχράτους. ' 

᾿Ιδοκράτης εἶπεν, ὅτι τὸν χρηστὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα δεῖ 
τῶν μὲν προγεγενημένων μεμνῆσθαι, τὰ δὲ ἐνεστῶτα πρατ- 
τειν, περὶ δὲ τῶν μελλόντων φυλάττεσθαι. 
46 “᾿Επικτήτου. 

4φ4.. 45 
Ῥ 6.630. . ἃ ϑὶς Τυΐπο. 



ΝΞ (σι νεΝ 

΄.“ 

- ΠΕΡῚ ΑΡΕΤῊΣ. 4. ᾿ “Ὁ 

Ὃ τύχῃ βίος συμπεπλεγμένος ἔοικε χειμάῤῥῳ ποταμῶ᾽ 
καὶ γὰρ ταραχώδης, καὶ ἰλύος ἀνάμεστος, καὶ δυσέμβατος, 
καὶ τυραννιχὸς, καὶ πολύηχος, καὶ ὀλιγοχρόνιος. 

47Υ “Τοῦ αὐτοῦ. 

ἸΡυχὴ ὁμιλοῦσα ἀρετῇ ἔοικεν ἀεννάῳ πηγῇ" ̓ καὶ γὰρ 
καθαρὸν, καὶ ἀτάραχον, καὶ πότιμον, καὶ νόστιμον, καὶ 
κοινωνικὸν, καὶ πλούσιον, καὶ ἀβλαβὲς, καὶ ἀνώλεϑρον. 
48 5" Τοῦ αὐτοῦ. 

Εἰ βούλει ἀγαθὸς εἶναι, πρῶτον πίστευσον ὅτι 

40 "Τοῦ αὐτοῦ. 

δτι κακὸς εἶ. 

(9) 
Βέλτιον ̓  "ὀλιγάκις πλημμελεῖν ὁμολογοῦντα, σωφρονεῖν 

πλεονάκις᾽ ἢ ὀλιγάκις ἁμαρτεῖν λέγοντα, πλημμελεῖν πολ- 

λάχιρ. 
ὅο “ Τοῦ εὐτοῦ. 

. Κολαζε τὰ πάθη, ἵνα μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν τιμωρῇ. 
δι" Μὴ "οὕτω τὸ τῆς δόξης αἰσχύνου, 
ἐληϑεῖας ἀπόφευγε. 

ὡς τὸ ἐκ τῆς 

δὴ" Εἰ βούλει καλῶς ἄχουειν, μάϑε καλῶς λ' ἰγεῖν. Μαϑὺὸὺν “ὁ 

δὲ καλῶς λέγειν, πειρῶ καλῶς "ἢ πράττειν" καὶ οὕτω καρχώσῃ 
χὸ καλῶς ἀκούειν. 

δὅ8 "Τοῦ αὐτοῦ ᾿ Ἐγχειριδίου. 
"Οὐ ἄν τις κακῶς τι ποιῇ, ἢ κακῶς τι λέγῃ, μέμνησο 

ὅτι καϑήκειν αὐτῷ οἰόμενος ποιεῖ, ὃ Τί οὖν ̓  ἀχολουϑήσει 

τῷ 6. φαινομένῷ, ἢ τῷ πὐτῶ; ἀλλὰ κακῶς αὐτῷ φαίνεται" 
Τίς οὖν ἐξηπάτηται; ἐκεῖνος. Τίς οὖν βέβλαπται; ὃ ὃ ἐξηπα- 
τημένος. Καὶ γὰρ τὸ ἀληϑὲς συμπεπλεγμένον ἐάν τις ὑπο- 

46. 
ἃ 8ϊο Α. Ττίηο. Ῥχαρτα, 1. 

7. 
ἃ 810 ἃ. ὐνν ἔχδξτι, ἃ, 

[Ἢ 916 λ. Ῥχαρῖν, .. 

40. 
α 516 Αι. ῬΣΆΡτΩ. ἃ. 
" Μαίανὶ ἀϊεδιϊηοιϊουλ νὰ] 

σχοτ Γἴ1Π| Οδἴακοσο ΑΙ ΜΟΡῬ, Ρ. 56 νῇ 
Ῥχο ἀμαρτεῖν Α᾿ μαρεὶ ἁμαρτάνειν, 
οὲ Β.. ἃ π2. ξθό. 

60. 
ἃ 830 ἃ. Ἐσαρπι. 5. 

δι. 
α Ἐτχορια. 6. 

Ὁ εαΣ ἢ. 1. σδουπᾶμπι Α, οἱ Β. 
8 τῇ. 860. Ψ 80, τὸ ἐκ τῆς δόξης ἀ. 
οὖς τὸ τῆς. 

ρΆ. 
ι Ἐσαρηι. 
Ὁ 'ποιξῖν».] πράττειν Α. δὲ πιαυβο 

Οεςπεσῖ, [ἢ ρῥεΐας, θέλεις Α. ὑχὸ 
βούλει. 

53. 
ἃ δ[ο ἃ, σιΔ6 Ἐποβίν. ο. 42. 
» τί οὖν ἀκολουθήσει, τὸ σοὶ 

φαινόμενον, ἢ τὸ αὐτῷ; Ἀϊτιοτε- 
ἐσὺ μέν ἵνοῖ Α. 

ς ἐξηκατημένος.] ἠπατημένος 
Μοχ αὐτω συμπεπλεγμένον --- ὑπο- 
λαβὸν Α. 

᾿ Β9 

ἀ0 



ὦ -. 4 . ᾿ 
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, 90 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΗΙΟΘΥῪ 1.1. 

λάβῃ ψεῦδος, οὐ τὸ συμπεπλεγμένον βλάπτεται, ἀλλ᾽ ὁ πο- ᾿ 
λαβών. “ 

654. ᾿Ελευϑερία καὶ δουλεία, τὸ μὲν ἀρετῆς ὄνομα, τὸ δὲ 
κακίας" "ἄμφω δὲ προαιρέσεως ἔργα. Οἷς δὲ προαίρεσις οὐ 

ιΟ8)χοινωνεῖ, τούτων ψαύει μὲν οὐδέτερον' ψυχὴ δὲ δεσπόζειν 
ι εἴωϑε σώματος, καὶ ὅσα τῶν ἀμφὶ σῶμα προαιρέσεως ἀκοινώ- 

νητα. Οὐδεὶς γὰρ δοῦλος, τὴν προαίρεσιν ὑκάρχων ἐλεύ- 
ϑερος. : ' 

δ5" Κακὸς δεσμὸς, σώματος μὲν τύχη, ψυχῆς δὲ κακία. 
ἷἶοΟ μὲν γὰρ τὸ σῶμα λελυμένος, τὴν δὲ ψυχὴν δεδεμένος, 

δούλορ᾽ ὁ δ᾽ αὖ τὸ σῶμα δεδεμένος, τὴν δὲ ψυχὴν λελυμένος, 
ἐλεύϑερος. 

56" Τὸν μὲν "τοῦ σώματος δεσμὸν λύει καὶ φύσις . διὰ 
δανάτου, " καὶ κακία διὰ χρημάτων τὸν δὲ τῆς ψυχῆς, ἀρετὴ 
διὰ μαϑήσεως, καὶ ἐμπειρίας, καὶ ἀσκήσεως. 
57" Εἰ βούλεε ἀταράχως καὶ εὐαρέστως ζῆν, πειρῶ τοὺς 
συνοικοῦντάς σοι " σύμπαντας ἀγαϑοὺς ἔχειν. “Ἔξεις δὲ 
ἀγαϑοὺς, εἰ τοὺς μὲν ἑκόντας παιδεύοις, τοὺς δὲ ἄχοντας 

90 ἀπολύοις. Συμφεύξεται γὰρ τοῖς φυγοῦσιν ἡ μοχϑηρία ἅμα, 
᾿καὶ ἡ κακία ' συναπολειφϑήσεται δὲ τοῖς συμμένουσί σοι ἡ 
χρηστότης, καὶ ἡ ἐλευϑερία. 
ὅδ "Ἔκ τῶν ἸἸαμβλίχου. 

᾿ς υχῇ ζώντας ἡυᾶς, τῇ ταύτης ἀρετῇ ῥδητέον εὖ ξῆν" ᾧς 
ὀφϑαλμοῖς ὁρῶντας, τῇ τούτων ἀρετῇ καλῶς ὁρᾶν. 
59 "Τοῦ αὐτοῦ Προτρεπτικῶν εἰς φιλοσοφίαν λόγων. 

Καϑάπερ εἰς ἄσυλον τέμενος τὴν ἀρετὴν ὁρμητέον, ὅπως 
εἰς μηδεμίαν ἀγεννῆ τύχης ὕβριν ὦμεν ὃ ἔχδοτοι. 

54. 
«4 ῬγΥΔΘΉΙ. 8. 
"» ἄμφω δὲ πρ. υι6 δὰ ἥποιῃ 

ἀεδιιηὶ Ὑτίηο. Μμοβιητιν ἰὼ Β. ἃ 
ΤΏ. 560. 

555 
6 Εγδβαι. 9. 

56. 
ἃ ΕΥ̓ΑΙΠΙ. 10. 
Ἡ τοῦ σώματος] Ὠδδεὶ τοῦ Β. ἃ 

τι. ὉΥ. 
ς ἡ κακία] Ὠδθεῖ δτέΐουϊυς Α. 

Μοχ ἐμπειρίας τῖᾶτρο ΟὐσοΥ:, Α. 
οἱ Β. ἴῶ. δ. ρέο μεγαλ ίας. 
ὙΥΥΒΘΏΡδοΪειιΣ μὰ ΕἸαίατοῖν, ἢ, 8. 

ΣΑ, δοπ]ϊοὶδ μεγαλοφυΐας. 

ἊΝ 

57" 
ἃ Ῥταδρτη. 11. ᾿ 
Ὁ πάντας ὑτὸο σύμπαντας Α. εἱ 

τὸχ παιδεύεις --- τοὺς δὲ ἄχοντας 
ἔπειτα κεχειρωμένους ἀπολύεις ἔετο 
οὐπὶ Οδδπουὶ πιδυρὶπα εἱ Τχλσ. - 
συνυπολειφϑήσεται Ό65η. 

, 58 
ἃ τὰ ΤΊ1η0. 

59. 
ἃ Ἰία ζιΐδεα νἱάσίισΣ ἢ Α. υἱδὲ 

τοῦ αὐτοῦ νεὶ ᾿Ιαμβλίχου ἱπ ῥτίη- 
οἷρίο ο]1πὶ Ἰοοῖδ, πιο ενδιμογμπ. 

» ἔχδοτοι. ἔκδηλον Β. 
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60 5" Τοῦ αὐτοῦ Πρὸς Σωχράτην περὶ ᾿Δρετῆς. (4) 

Ψυχῆς μὲν οὖν ἂν εἴη ἀρετὴ, τελεότης, καὶ εὐμετρίαϑ0 
τῆς ζωῆς, λόγου τε καὶ νοῦ καὶ διανοήσεως ἡ ἀχροτάτη καὶ 
καθϑαρωτάτη ἐνέργεια. Τὰ δὲ ἔργα τῆς ἀρετῆς, ἀγαβοειδῆ, 
κάλλιστα, νοερὰ, σπουδαῖα, πλήρη μεσότητος, εὐκαιρίας 
μετέχοντα, προηγούμενα, τέλους ἀρίστου στοχαζόμενα, χα- 
ρέεντα, ὅτι μάλιστα ϑεωρείσθω. 
61 ["᾿““γαπητοῦ πρὸς ἸΙουστινιανόν. 

Σπούδαξε διαπαντὸς, καὶ ὥσπερ οἵ τὰς κλίμακας ἄνα- 
βαίνειν ἀρξάμενοι, οὐ πρότερον ἴστανται τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω 

φορᾶς. πρὶν ἂν τῆς ἄκρας ἐφίχωνται βαθϑμίδος" οὕτω καὶ αὐτὸς 
ἔχου τῆς τῶν καλῶν ἀναβάσεως. 40 
6 " Περιχκτυόνης Πυϑαγορείας Περὶ Σοφίας. 

Γέγονε δὲ καὶ συνέστα ὁ ἄνθρωπος ποττὸ ϑεωρῆσαι τὸν 
λόγον τᾶς τῶν ὅλων φύσιος καὶ τᾶς σοφίας" ἔργον ἔστιν 
αὐτῷ τούτῳ χτήσασϑαι καὶ ϑεωρῆσαι "τὰν τῶν ἐόντων φρό- 
ναόσδιν.. 

68 "Ἔν ταυτῷ. | 
Γαμετρία μὲν ὦν, καὶ ἀριϑμητικὰ, καὶ τἄλλα τὰ ϑεῶ- ᾿ 

φητικὰ, καὶ ἐπιστῆμαι, καὶ περί τινα τῶν ἐόντων κατασχο- 
λέονται' ἁ δὲ σοφία περὶ πάντα τὰ γένη τῶν ἐόντων. 
»Οὕτως γὰρ ἔχει δοφία περὶ πάντα τὰ ἐόντα, ὡς ὄψις περὶ(96) 
πάντα τὰ ὁρατὰ, καὶ ἀκοὴ περὶ πάντα τὰ ἀκουστά. Τὰ δὲ50 
συμβεβηκότα τοῖς “ἐοὔσιν, ἃ μὲν καϑόλω πᾶσι συμβέβακεν, 
ἃ δὲ “ πλείστοις αὐτῶν, ἃ δὲ παρ ἑνὶ ἑκάστῳ. Τὰ μὲν ὧν 

θο, 62. 

ἃ 8. Α. Περικτυόνη περὶ φρφέας ἃ 8ὃ:ς βοῆονν. διπιρ] οἰϊοσ ᾿]αμ-- 
βλίχου ΤΥπς. “4 δοογαίεπε ὧς Κ᾽ ἐγ- 
ἑκμέᾳ ΟΣ αΣ. 

61. 

« Ὦεεεὶ πἶοσ Ἰοσιι5 πῖδ8. ΤΣΙΠΟ, 
πδῸ ἰπ δῦο χορ ασὶ μδοι ΗΟ» 
τ. Ιἃἀοπὶ ἀϊοοπάϊιπι ἀ6 γε] αιῖὶς 

ἀρεῖ! ἀὐοῖδ, ἀσπιδα πὶ σϑοϑιλο- 
8 ϑιομεοὶ δαϊὶομριις ἰοβα- 

τσ. Ἐπ οπιπΐα ἀδ διὸ δαάίὰϊ 
Οεεδετις. Υ͵άς Βαπάιιχὶ 7πιρὲ-- 
γσίμα Ογίεηαῖΐε Ῥαῖ. 11. Ρ. 170. 
εἰ. Ῥατγδ. -ΞΞ: Οοτρ. Βγυσδηῖ, Ηεῖ. 
Ἔ. χχιν. Ὁ. 158. οἵ. νομοῖ, δίπι- 
ΡἸ:οῖϊες ᾿ζγαπητοῦ ϑ8ο)ιονν. 

ϑοδονν. 
» τὰν τῶν ἐ.] πάντων ἐ. Α. 

, 653. 
α ὅ:. Α. 
" οὕτως γὰρ} δῖα Α. νωΐρο οὐ 

γάρ. Ρχο οὐ (ϑεδῆθγιϑ ἔγιιΣι γ 8 01. 
)θοἷξ καί. Βαι}]Ὸ δι μβτα 6χ ἸπῸ π|5. 
ἀοὐϊε ϑοῆον. ἐπισταμονεικὰ περί 
τινα φῶν ἑ. κατασχολέοντι. 16- 
σολθδίιδ; ἐπισεῆμαι καὶ περὶ ἔνια 
τ. ε. κατασγολέοντι. (Λιογιπι τενα 
νεὶ ἔχκια τεοϊρίονάπαι νἀ οίιτ, νιι]- 
δεῖιπι καβασχολέονταε οπιμΐπο σα- 
Ἰηοπάδιιπι, 

ο ἐοῦσιν] δὶς Α. Νιΐᾳο ἐοῖσεν. 
ἃ πλείσεοι}) ϑὶο (ὐεϑιοσὶ μᾶσβο, ἢ 



Τ. 1. 

καθόλω πᾶσιν συμβεβακότα συνιδὲν καὶ ϑεωρῆδαι., τᾶς σο- 

φίας οἰκῇον᾽ τὰ δὲ τοῖς πλείστοις, τᾶς περὶ φύσιν ἐπιστή- 
μας τὰ δ᾽ ἴδια καϑ' ἕχαστον, τᾷς περί τι ἀφωρισμένον ἐπι- 
στάμας. Καὶ διὰ τοῦτο σοφία μὲν τὰς τῶν ἐόντων ἁπάντων 

δ ἀρχὰς ἀνευρίόσκεε" φυσικὰ δὲ, τὰς τῶν φύσει γιγνομένων" 
γαμετρία δὲ καὶ ἀριϑμητικὰ καὶ μουσικὰ, τὰς περὶ τὸ ποσὸν 
καὶ τὸ ἐμμελές. “Ὅστις ὧν ἀναλῦσαι οἷός ἐστι πάντα γένη 
ὑπὸ μίαν καὶ τὰν αὐτὰν ἀρχὰν, καὶ πάλιν ἐκ ταύτας συν- 
ϑεῖναι καὶ “ ἀριϑμάσασθαι, οὗτος δοκεῖ καὶ σοφώτατος εἶναι, 
«αἱ ἀληθέστατος, ἔτι δὲ καὶ καλὰν σκοπιὰν ἀνειρηκέναι, 
1 ἀφ᾽ ἃς δυνατὸς ἐσσεῖται τόν τὸ ϑεὸν κατόψεσϑθαι., καὶ πάντα 
δτε τὰ ἐν τῷ συστοιχίᾳ τὸ. καὶ τάξει, τὰ ἐχείνου κατακεχω- 
ρισμένα. 
64 ",Μετώπου Πυϑαγορείου Μεταποντίνου ἔχ τοῦ Περὶ 
᾿Αρετῆς. 

10 ᾿“ετὰ ἐντὶ ἀνθρώπω τελειότας φύσιος ἀνθρώπω. “Ἐκα- 
στον γὰρ τῶν ἐόντων τέλειον χαὶ ἄκρον᾽ γίνεται ἢ καττὰν οἰκεί- 
αν τᾶς ἀρετᾶς φύσιν.Ό Ἵππω τε γὰρ ἀρετὰ ἐντὶ, ἁ ἐς τὸ 
ἄκρομ ἄγοισα τὰν τῶ ἵππω φύσιν" καὶ ἐπὶ τῶν μερέων δὲ 
τῶν καῇ ἕχαστον, ὁ αὐτὸς λᾶγος. “᾿Οπτίλων τε γὰρ ἀρετὰ, 

(Οθ)ὀξυδορκία" αὐτὰ δ᾽ ἀκρότας ἐντὶ τᾶς ὀφθαλμῶν φύσιος. Καὶ 
οὐάτων ἀρετὰ, ὀξυακαΐα" αὐτὰ ὁ᾽ ἀκρότας ἐντὶ τᾶς οὐάτων 

φύσιος. Καὶ ποδῶν ἀρετὰ, ποδωκεία" καὶ αὐτὰ δὲ “ ἀρετὰ 
90ἐντὶ τῆς ποδῶν φύσεως. ᾿ἀνάγκη δ᾽ ἀρετὰν πᾶσαν τρία 

ταῦτ᾽ “ἔχεν, λόγον καὶ δύναμιν καὶ προαίρεσιν. λόγον μὲν, 
εὖ κρίνει καὶ θεωρεῖ" δύναμιν δὲ, ᾿ᾧ ἀντέχει καὶ κρατεῖ" 
προαίρεσιν δὲ, ᾧ στέργει καὶ ἀγαπῇ., Τὸ μὲν δ ὧν κρίένεν 
καὶ ϑεωρὲν, ἐντὶ τῶ διανοητικῶ μέρεος τᾶς ψυχᾶς" τὸ δ᾽ 

2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 

εἰ Α, σιοπιοῖο εουὶρειτ ζιΐδεθ 
οεἰεπάμπηϊ δεαυθϑηϊα. ΨΝυϊρα ἑκάτι 
στοις. 

ε ἀριϑμάσασθαι) εὐρυϑμίαασϑας 
ἀοάϊι δοδονῖιε, 6 πιδ. αιοάδπι, 
τπ|ῖ νἀ δίιν δον ιδοίοτι Μοΐοε, ΟὐἹε. 

129. οοττίβεπήμηι σοηξοῖ, εὖ 
δοθμίσασθαι. ν6] ροί{ς ῥυθμίσαι. 
1ἀ6πὶ :δοομεὶἑ διπθη ἀδείοηθηι, ἀρϑ. 
μάσασθαι, Οταδοῖπι 6556 πορϑῖ. 

Σ ἀφ᾽ ὧς] 8:ς. Α΄ νη]ρο ἐφ᾽ ὧρ. 
ἃ πάντα τε τὰ ἐν τῷ σ. δῖο Α. 

ναϊκο ὠδετιοῖ τῷ εἰ πῶ. 

6., 
ἃ ϑὶς Α. ΜῈεετώπου Πυϑαγορείου 

μεταποντίου Ττῖπο. 
» καττῶν] δ᾽. υ]ρο κατὰ τήν- 

Μοχ ρτο μερέων, μορίων Β. μερῶν 

δ ὀπτίλων)] ϑὶς Α. υἶο ὀμρά- 
τῶν. 

ἀ ἀρετὰ)] Ῥοτεαπ ἀκρόταφ. Οο- 
πετὺς πῃ πιδυᾷ. ψαϊκο ἔχ 

ὁ ἔχε) ϑὶρ Α, Ψιυΐβρο ἔχδιψ. 
Ε ᾧ) αὶ Α. υϑὶ πιοσ ᾧ σε. καὶ ἐ- 

γαπῇ. Ψαϊρο ᾧ --- ἀγαπᾷ. 
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ἀνεέχεν καὶ πρατὲν, ἴδιον τῷ ἀλόγω μέρεος τᾶς ψυχᾶς Συν- 
ἐστακεὲ γὰρ προαίρεσις ἐκ διαναίας καὶ ὀρέξιος' ἁ μὲν ἐὖν 
διάνοια, ἀπὸ τῶ λογικῶ μέρεύς ἐντι τᾷ ψυχᾷ᾽ ἁ δὲ ὄρεξις 
ἀπὸ τῶ ἀλόγω. Τὸ δὲ πλῆϑος τῶν ἀρετῶν ἁπασᾶν ἐκ τῶν 
μερέων τὰς ψυχᾶς κατίδοιτο χά τις, ὡσαύτως δὲ καὶ τὰν 80 
γένεσιν, καὶ τὰν σύστασιν τᾶς ἀρετᾶρ. ᾿Ξαὶ γὰρ τῶν μερέων͵ 
τᾶς ψυχᾶς δύο τὰ πρῶτα, τὸ μὲν λογιστικὸν, τὸ δ᾽ ἄλογον. 

“ Καὶ λογιστικὸν μὲν, ᾧ κχρίνομες καὶ " ϑεωρέομες᾽ ἄλογον 
δὲ, ὦ ὁρμῶμες καὶ ὀρεγόμεϑα. Ταῦτα δὲ ἀλλάλοις ἢ συμ- 
φωνοῦντι, ἢ διαφωνοῦντι' ἁ δὲ μάχα καὶ διαφωνία γίνεται 
αὐτοῖς δί ὑπερβολὰν καὶ ἔλλειψιν. Φανερὸν ὦν, ὅὄκχκα μὲν 
τὸ λογιστικὸν μέρος τᾶς ψυχᾶς ἐγκρατῇ τῷ ἀλόγω, γίνεται 
καρτερία καὶ ἐγχράτεια" ' ὄκκα δὲ τὸ ἄλογον μέρος ψυχᾶς, 
ἀχρασία καὶ μαλαχία ὄχχα δὲ τὸ μὲν “ ἁγῆται, τὸ δ᾽ ἕπηται, 40 
βαὶ ἀμφότερα συμφωνῇ ἀλλάλοις, τὸ τηνικαῦτα ἀρετά. “4 
μὲν ὧν καρτερία καὶ ἐγχράτεια 'γίνεται μετὰ λύκας᾽ ἀλλ᾽ ἃ 
μὲν καρτερία, ἐν τῷ ἀντέχεν πόνῳ᾽ ἁ δ᾽ ἐγχράτεια ἐν τῴ(2 7) 
ἀνεέχεν " ἁδονᾷ. “Α δ᾽ ἀχρατία καὶ μαλακία, ἐν τῷ μὴ ἀντέ- 
χεν, μηδὲ χρατέν. Καὶ διὰ τοῦτο συμβαίνει φεύγεν τἀγαθὰ 
τὸς ἀνθρώπως διὰ λύπαν, ἀποβαλὲν δ᾽ αὐτὰ διὰ " ἀδονάν. 
Καί τοι ἕπαινοι δὲ καὶ ψόγοι, καὶ τὰ καλὰ πάντα τὰ περὶ 50 
«αὸν ἄνθρωπον, γίνεται ἐν τούτοις τοῖς μέρεσι τὰς ψυχᾶς. 

Καὶ καϑύλω μὲν ἃ τᾶς ἀρετᾶς σύστασις γίνεται τοῦτον τὸν τρό- 
σον" τὰ δὲ εἴδεα αὐτᾶς, καὶ τὰμέρεα οὕτως " κά τις ἀθρησάτω. 
᾿Εκπὲὶ γὰρ τᾶς ψυχᾶς δύο μέρεα, τὸ μὲν λογιστικὸν, τὸ δὲ 
ἄλογον" ὃ τῶ δὲ ἀλόγω τὸ μὲν ϑυμοειδὲρ, τὸ δ᾽ ἐπυθυματικόν᾽ 
καὶ τὸ μὲν λογιστικόν ἔντι, ᾧ κρίνομες καὶ ϑεωροῦμες" τὸ 
δ᾽ ἄλογον, ᾧ ὁρμῶμες καὶ ὀρεγόμεθα' καὶ τούτου τὸ μὲν, 
οἷον ἀμυντικὸν, καὶ ὑπερμαχατικὸν ποττοὺς πλασίον, ϑυ-8 
μοειδὲς ὀνυμάξεται᾽" τὸ δ᾽, οἷον ὀρεχτικὸν χαὶ ποθητιχὸν τᾶς 
οἰκείας τῶὦ σώματος συστάσιος, ἐπιθυματικόν" φανερὸν ὡς 

ε ὧν] 8ϊἷς Α. ὑτο οὖν. 1 γίνεται κ. λ.] γίνεται ἀεεδὶ Α, 
φοῦμεν, ΜΑΟχ ΣᾺ, ἃ. ἀλλύλδν, παν τὰ ἡδονὰ.) ἁδονὰς Α. εἰ πιοχ ἀ- 

φτρασία. 
ἀλλήλοις. ἐπὶ νὸς 

ὦ ὄχκχα --- μαλακία  Νυπο »τὶ- ιπ ἀδοναν ᾿ΧῸ ἡδονὴν ΑΔ, 

πτπῖπι σα ἦβ πές εκ Α. Ὁ κά τι} [π Α. χαί εἰς. Ψαἶᾳο 
κ ται] ϑὶς οὐὰ. Οοϑποσιις ἐπ 

Ἴπδγ. ἡγήται, ϑομιονῖιε οὐταϊε ἀ- χἄν τις. 

γῆἥται. Μοχ Οεόμπεσ. συμφωνεῖ. Ρ τῷ δὲ ἀλόγω ἱπδοτυΐμπειδ οχ Α. 
1 



2. ἸΘΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΣΌΤ Ἱ.1.. 

φατὰ λόγον τοῖς μέρεδι τούτοις τᾶς ψυχᾶς, καὶ τὸ πλᾶϑορ 
τᾶν ἀρετῶν ἀκολούϑακχεν, καὶ ταὶ διαφοραὶ καὶ εἰδιότατερ 

10 αὐτῶν. Τῶ μὲν γὰρ "λογισειχῶ μέρεος τᾶρ ψυχᾶς ἀρετὰ ἃ 
ἀῤφρονασις, κριτικὰ γὰρ ἐντὶ καὶ ϑεωρητικὺ ἕξις" τῷ δὲ θϑυμοει- 

δέος, ἀνδρία" ἕξις γὰᾳ ἐντὶ ὁ ἀντερειστικὰ, καὶ ὑκοστατικὰ 
᾿ τῶν δεινῶν" τῶ δ᾽ ἐπιθυμητιχῶ, ἁ σωφροσύνα'" μετριόταρ 
βο γὰρ ἐντὶ καὶ ᾿χατοχά τις ἀδονᾶν τῶν διὰ σώματος" ὅλας δὲ 

τὰς ψυχᾶς ἁ δικαιοσύνα. Φαῦλοι μὲν γάρ τοι ἄνϑρωποι γί- 
(φβγήονται, ἢ διὰ κακίαν, ἢ δὲ " ἀκρατίαν, ἢ διὰ θηριότητα" ἀδι- 

κοῦντι δ᾽ ἀλλάλως, ἢ διὰ κέρδος, ἢ δί ἀδονὰν, ἢ διὰ 'φιλο- 
τιμίων. ᾿Α μὲν οὖν κακία Ὗ τῶ λογιστιχῶ μέρεος τᾶς ψυχᾶς 
ἐντὶν οἰκειοτέρα᾽ προσέοικε γὰρ ἃ μὲν φρόνασις τῷ τέχνᾳ, ἃ 
δὲ χακία ᾿ τῷ κακρτεχνίᾳ᾽ ἕξιν μαχανάσιος γὰρ πόϑεν εὑρίσ- 
«ξιὶ τὸ ἄδικον ἁ ἀ᾽ ἀχρασίᾳα μᾶλλον τῶ ἐπιϑυμητιχῶ᾽" ἐν γὰρ 

᾿τιἱτῷ ὑκρατὲν ἀδονᾶς, ἃ ἐγκράτεια" χαὺ ἐν τῷ μὴ κρατὲν, ἅ 
᾿ ἀκρατία. ᾿Α δὲ ϑηριότας, τῶ ϑυμοειδέορ᾽ " ὄκκα γὰρ τᾷ ἔκι- 
ϑυμίᾳ τῶ κακῶς ποιῆσαι " χαρίξηταί τις, οὐχ ὡς ἄνϑρωπος, 
ἀλλ ὡς ϑηρίον, τὸ τοιόνδε ὀνομάζεται ϑηρ'ὥδες. ᾿ἀχόλου- 

. - τ 
ϑα δὲ καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαϑέσεωη τούτων, ἂν περ 
ἕνεχα πράσσοντι. “Α μὲν γὰρ 

ᾳ ἐδιότατες αὐτῶν. ΗἙΐ5 νοχρὶς 
Δεχηληδίιν ΜΕῖΟΡΙ αἰδεοτίδιϊο ἱπ 

ἃ. Οἴιδα δε χιιιητΣ δι} δ᾽ 1 Χ᾿ Π1115 
εχ πὰς πι8. Α. [πη εοὐδά, ἰοβριυμιΣ 
[δηχιδηλ ΤΠοαρὶβ ροξὶ 8. 70. 

γΥ γὰρ λογιστικῶ μὲ ἀνῇ ϑίς Α. 
" ὕπᾶγθο Οδδιοτὶ. ψυΐρο λογιστικῷ 

ρέει. 
4 ἀντεριστικὰ καὶ ὑποτακεικὰ Β. 

ἀντεριστικὰ Α. . 
᾿ κατοχά τις ἡδονῶν ἡδονῶν) ἴὰ 

Β. ηδογῶν οεἰιπὶ δδιοσγίδοο; οἵ ἱπ 
ΟΥΑ ἰΐοπι δείθυίδοιβ, 8] οῖα Πᾶ- 
Ρβϑῆς μαρο: Κὶ ἡδ᾽ ἀνιῶν, ἢ λυπῶν 
νεἶ ροιἐμς ἢ πόνων, φμῖα πόνους τοὶς 
ἡδέσιν ορροπί!. Ι1ἄθα Γπέαρ. ἁρμὰ 
διοό. ἄξει. Ρ. 8, 45, εἴ 47. ὁδοκὰν 
τὰν Α. 

ι ἀκρατέα»] ἀκράτειαν Β. 
νν τῶ λογιστικῶ) Ποχίσδηι ἔοτ- 

πῖᾶπὶ ἀδαΐ οἰπὶ Α. ΕἸ πιοὸχ ἔντιν 
Ῥὰ ἔντι. νίφε Ὑνοϊπιμα ν ἐφελ-- 
κυστικὸν Ἡ. ν. δ) δ) ιηρὶ πορδπῖθιῃ 
ἦη Αμδ]θοῖ. 1]. ἢ. 4528. 

χ τἀ κακοτεχνίᾳ ἐξὲῖν. μαχανάφιος 

πλεονεξίᾳ, ἀπὸ κακίας" ἃ δὲ 

γὰρ] 8:19 εὐὰ. τῷ κακοτεγνία. ξεῖν 
μαχανάσιος γ.Α. ὕὉπὲρ Ἰανίΐετ φοχ- 
ΥΟΧῚ ἕξιν. ΘΟ βπδσιι8 ἱὰ ππασρῖπα δὰ 
ν. ἐξεὶν: ἐξείη, 7ζουτίε ἔοικε, Ἐκ αὰ 
μαχαψάσιος : λυτίε μαχανάσιας γὰ 
ποϑευρίσει. δοβονιδ: ]ομοσιὶὲ 
δὲ κακία τᾷ κακοτεχνίᾳ ἔοικε. .4π- 
“εα., (ἃὧ δὲ κι. τᾷ κακοτεχνίᾳ ἐξεῖν. 

. Ουτγερίεία ἐκ σονπρεπαΐο. Σιάεμι, 
μαχανάσιος γάρ ποϑὲν εὐρίέσκπεν τ. 
Φμδαμα)ο ἔντι. 

Υ κρατᾷν Ὀ15 Α. πε ὁδονᾶς, κρα- 
τεῦν τοῦν Β. δεἃ τοῦν ὀχριποῖμπε 
8. πι|, δ60. οἱ ἴῃ οἵα δρχρίιπι, ἔ, 
τὸν νοῦν. Μοχ ἀκράτεια᾽ κρατοῦν- 
τι δὲ ἀδονὰς ὦ δὲ ϑηριότας τὸ 80υ- 
μοειδὲς Α. 

- ὄκκα γ΄. τῷ ἐ. τῶ] δῖ. Α. υϊρο 
ῦκα γ. τῇ ἐ. τὸ, 

« χαρίξεται) Β. στοχάξεεαι. 
Ὁ τῶν διαϑέσεων τούτων τούτων 

ΒΒ. υδὲὴ τούτων οχριυιμποίμπι ἃ πᾶ, 886. 
εἴ ἱπ οτὰ βουίρίιπι ὅ. δούλων. καύ- 
ταν ὑτὰ τούτων Α- 

ς ὧνπερ ε. πράσσοντι.] δὲο Α. μἰεὶ 



Ρ. 11. ΠΕΡΙ ΔΡΕΤΗΣ. 4. - 5. 

καχία, ἀπὸ τῷ λογιστικῶ μέρεος τᾶς ψυχᾶς. 
φιλοτιμία, ἀπὸ τοῦ ϑυμοειδέος" αὐτὰ δ᾽ ἐν ὑπερβολᾷ γενο- 
μένα, ὃ“ γεννῆ τὰν ϑηριότητα. Πάλιν δὲ ἁ μὲν ἁδονὰ ἐν τῷ ο΄ 
ἐπιϑυμητικῷ, σφοδρότερον δὲ μαστευομένα, γεννᾷ τὴν 
«ἀκρατίαν. “Ὡστ ᾿ἐπεὶ τὸ ἀδικεῖν γίνεται δ αἰτίας τοσαύ- 
τας, φανερὸν ὅτι τὸ δικαιοπραγεῖν γίνεται διὰ τὰς ἴσας. 
Φύσει γὰφ ἁ μὲν ἀρετὰ ᾿ἀγαϑοποιὸς καὶ ὠφελητικά' ἃ δὲ. 
κακία κακοποιὸς καὶ βλαπτικά. ᾿Επεὶ δὲ τῶν τὰ ψυχᾶς με-(99) 
ρέων τὸ Ἱμὲν ἐντὶ ἁγεόμενον, τὸ δ᾽ ἑπόμενον" αἱ δ᾽ ἀρεταὶ 90 
καὶ αἴ κακίαι περὶ ταῦτα καὶ ἐν τούτοις". φανερὸν ὅτι καὶ 
τῶν ἀρετῶν ταὶ μὲν ἐντὶ ἢ ἁγεμονικαὶ, ταὶ δ᾽ ἑπητικαὶ, ταὶ 
δὲ σύνϑετοι ἐκ τούτων. ᾿ΑΔγεμονικαὶ μὲν, οἷον ἃ φρόνησις" 
ἑπητικαὶ δὲ, οἷον ἁ ' ἀνδρεία καὶ σωφροσύνα " σύνϑετοι δ᾽ ἐκ 
τούτων, οἷον ἀ] "" δικαιότης. Τὰ δὲ πάϑεα, τᾶς ἀρετᾶς ὕλα" 
περὶ ταῦτα γὰρ καὶ ἐν τούτοις ' ἁ ἀρετά.ΨἩ Τῶν δὲ παϑέων 
τὸ μὲν ἑχούσιον, τὸ δ᾽ ἀκούσιον" καὶ ἑκούσιον μὲν, ἁδονά" 
ἀχούσιον δὲ, λύπα. Ὁ Ταὐτὰ δὸ ταῦτα καὶ ἐπιτείνοντι καὶ80 
ἀνίεντι τοὶ πολιτικοὶ, " συναρμόξομεν τὰ "ἄλογα μέρεα τῶς 
ψυχᾶς ποτὶ τὸ λόγον ἔχον. 5" Ταύτας δὲ συναρμογᾶς ὅρος, 

«τὸ μήτε διὰ τὰν ἔνδειαν, μήτε διὰ τὰν ὑπερβολὰν ἀπείρ- 
γεόϑαι τὸν νόον τὸ ἴδιον ἔργον "ἐπιτελέν. Συντέτακται γὰρ 
τὸ χέρηον ἕνεκα τῶ βελτίονος, " ὡς ἐν μὲν τῷ κόσμῳ τὸ ἀει- 
καϑὲς πᾶν μέρος ἕνεκα τῶ ἀεικινάτω, ἐν δὲ τᾷ συξυγίᾳ τῶν 
ξώων, τὸ θῆλυ ἕνεκα τοῦ ἄῤῥενος" τὸ μὲν γὰρ σπείρει τὰν 
ψυχὰν γεννῶν, τὸ δὲ μόνον τὰν ὕλαν παρέχεται τῷ γεννω- 40 
μένῳ᾽ ἐν δέ γε τῷ ψυχᾷ τὸ ἄλογον τῷ λογικῶ. Συντέτακ- 
ται γὰρ καὶ ὁ θυμὸς, καὶ ἁ ἐπιϑυμία, ποτὶ τὸ πρᾶτον 'μέρος 
τὰς ψυχᾶρ᾽ τὸ μὲν ὥσπερ δορυφόρος τιρ καὶ σωματοφύλαξ, 
τὸ δ᾽ ὡς οἰχονόμος καὶ οἰκουρὸς τῶν ἀναγκαίων" ὁ δὲ νόος 

Καὶ ἃ μὲν 

φυοά πδρεῖ ἅ ἂν περ. συρο ὧν περ 
-- τεράσσονται.- Οὐ ΘΣΙΙΒ 1 ΣΔΔΙᾷ. 
" ανᾷ Α. 

ἃ γεννὰ) γεννῆ 
ὁ ἀκρητίαν.) ἀχρατίαν Β. 

ε ἐκ τὸ ἀδικεῖν Α. 
ἡγεμονεκαὶ)] ἁγεμονικαὶ Α 

ϊ ἀνδρία Α, Μοχνυΐρο σύνϑεετος. 
κ δικαιότης ρῥτο δικαιοσύνα Δ, οἱ 

Δα ΟΘΈΠΕΥΙ. 
1 αἱ ἀρεταὶ) ἃ ἀρεεὼ Α. 

τὰ ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ἐπιτ.) ἙαΙάϊξ 
Θϑοδοῦτιϑ ταῦτα δὲ καὶ ἐπιτείνοντες 

α συναρμόζομεν] συναρμόξομεν᾽ 
Α. Ὠοϑάιϊς ϑοδοννῖι3 6 ΟΟὝ5ΠΘΥΣ δ γ- 
δἷπ6, Ἐ8ὶ ἱ δογίε σνναρμύξοντες. 

ο τὰ ἄλλα μέρεα) τὰ ; ἄλογα μέ- 
ρεα Α. ἩΡῚ ΠΛΟΧ τὼ ἀ. ἔχαντα Ρτο 
τὸ λόγον ἔχον. 

Ρ ταύτας δὲ] τᾶς δὲ Α, 
ᾳ τὸ μήτε] τὸ μήδε Α. 
ξ ἐπιτελεὶν Αι. 

ες μὲν] μὲν ομι. Α. 
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Ἱ.1. 

ἐπ ἄκρας ᾿τᾶς κορυφᾶς τοῦ σώματος ἱδρυμένος, καὶ ἔχων 

Ὁ περιαυγέα καὶ διαυγέα τὰν ἔποψιν, μαστεύεται τὰν τῶν 
(ϑὐ)έόντων φρόνασιν᾽ “΄ καὶ τοῦτ᾽ ἔργον ἐντὶ αὐτῷ κατὰ φύσιν, 

τὸ μαστευσάμενον, καὶ "κτησάμενον, ἀκολουθῆσαι τοῖρ βελ- 

τιμιωτάτων ἐπίγνωσις. 

᾿ φοτίοσιν αὐτοῦ, καὶ τιμιωτάτοις. ᾿Αρχὰ γὰρ καὶ αἰτία καὶ κανὼν 
ἐντὶ τᾶς ἀνθρωπίνας Υ εὐδαιμοσύνας, ἅ τῶν ϑείων καὶ 

866 " Κλεινίου Πυϑαγορείου Ταραντίνου. 
Πᾶσα μὲν οὖν ἀρετὰ τελεοῦται, καθάπερ ἐν ἀρχᾷ διώ- 

οιόται, ἐκ λόγου, καὶ προαιρέσεως, καὶ δυνάμεως. Τοῦτο 

δὲ καϑ᾽ ἑαυτὸ ἕχαστον, οὐκ ἀρετᾶς μέρος ἐντὶ, ἀλλ᾽ αἴτιον 
10 ἀρετᾶς. “Ὅσοι μὲν οὖν ἔχοντι τὸ νοατικὸν καὶ γνωστιχὸν 
μέρος αὐτᾶς, δεινοί τὸ καὶ συνετοὶ " ὀνυμαίνονται᾽" ὅσοι δὲ 
τὸ ἠθικόν τε καὶ προαιρετικὸν, χρήσιμοί τὲ καὶ ἐπιεικχέξς. 
δ6 " Κλεινίου Πυϑαγορείου Ταραντίνου ἐκ τῶν Περὶ ᾿Οσιό- 
τητος καὶ Εὐσεβείας. 

π'Ὁπόσας δεῖ τὰς αἰτίας ἀναιρεῖν, δὶ ἃς ἀδικεῖν πέφυ- 
κἂν ἄνϑρωπος ; «ται δὲ τρεῖς τυγχάνοντι᾽ φιλαδονία μὲν ἐν 
ταῖς ἀπολαύσεσι ταῖς διὰ σώματος" πλεονεξία δὲ, ἐν τῷ 

κερδαίνειν" φιλοδοξία δὲ, ἐν τῷ “"καϑυπερέχειν τε τῶν ἴσων 
τι καὶ ὁμοίων. 4εῖ τοιγαροῦν γνωρίζειν, ὅτι τούτοις ἄντι- 
τιθέμενοι οἷόν τέ ἐστιν, ἃ μὲν φόβον “Ἁ ἐμπαρασκευάζξοντι 

ὃ τὸς κορυφὰς Α. ὕζτὸ τῆς κορυ- 

φηΐῦ. 
Ὁ τὴν περιαύγεα Ἀ. καὶ διαύγεα 

οτ. Β. 

ν“ τοῦτ ταῦτ᾽ Β. 
χ κτησάμενον] κεισάμενον Α. καὶ 

«τησάμενον οτι. Β. 

Υ εὐδαιμοσύναρ) εὐδαιμονίας Β. 

665. 

α« ϑἰο Β. τῇ. δθ6. Ὠθοδὶ Κλεινίου 
. ἢ. Ρ. εἴ Τυηο. Ορεποζιε: 

Οἰϊκπέαε Ῥγιλαρογεὶ : .1]. “Ατίε! οπγνεί, 
Ομοὰ ποκ ρίαεεί, ϑεὶϊὶςοὶ ρυβϑοες- 
δοταὶ οἱ ἔῃ Το. οἱ Οδεπ θυ 
Ῥγπια Αὐἱειοσυτ ἔγαρηηοπίπι, 
«οὐ πππο Θχβιθοῖιν ἱπῆσγα Υ', 45. 
εὐυ͵ι5 Ἰοπιπια δὰ ἤδὴς κοοϊοοηι 
ἡἀδπὶ ροσίϊποσο οδύδαρδαὶ Οφέπο- 
ΤΌΣ. ΔΝ: 

(81)τοῖς ἀνθρώποιρ, ἃ δὲ αἰσχύναν, ἃ δὲ καὶ ἐπυϑυμίαν " " φόβον 

Ὁ οὐ μαίνονται] ὀνυμαίνονταε 
Οδπηίοσγιιβ Υἱὰθ ποίδιδ δὰ Οτοβο- 
χίυτα δὰ, δον δου. Ὁ. 5389. ῬΊωσα 
ἐπ ἤπ6 ἀθ66880 Ἀοῖαξ Οοόμοσιι. 

α ϑ'ς Α. δὶ ποδοῖο δὲ ἐκ τῆς 
«ερὶ ᾽Ο. . 

Ὁ δὶς Αἰ ὕυαἶμο ὁπόταν δὲ ἐκ τοῦ 
τὰς αἰτίας ἀναῤῥιπισθείσας εἶναι, 
ἀδικεῖν. ϑοδουνις ἀδὰϊ! ἐχ 
ποάδβπηι, οὐ πὶ Θχττοπ δ σου δου ξ 
δδποσὶ τδῦβο, ὑπόταν δ᾽ ἐκ τῶ 

σὡς αἰτίας ἀναιρὲν δι’ ἃς ἀδ. 
ς ὑπερέχειν καὶ ἴδων τε Δ. 
ἃ νυ ρο παρασχενάζοντι. Δ. εἰ 

ἴατρο Οοὐβηοτὶ ἐμπαρασχευάζοντα. 
« Φόβον μὲν διὰ τὸν νόμον, αἰσχ. 

διὰ τὸν θεὸν ἐ. ὃ. διὰ τὸν λόγον Α. 
εἴ πιᾶυρὸ Οεεωοτί. δεὰ τος νόμωρ--- 
διὰ τὼς θεὼς---διὰ τὸς λόγως Μδ. 
δριιὰ δοδονίιμη. 
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Ρ. 8. ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΗΣ. Α. 97 
μὲν δὴ τῶν νόμων, αἰσχύναν δὲ τῶν Θεῶν, ἐπιθυμίαν δὲ τῶν 20 
λόγων. Διδάσκειν ἴ ὧν δεῖ τοὺς νέους ἐξ ἁ ἀρχᾶς τάν τε τῶν 
Θεῶν τιμὰν, καὶ τὰν τῶν νόμων" ἐκ τῶν δὲ γὰρ φανερὸν ἂν 
εἴη, ὅτι πᾶν ἔργον ἀνθρώπινον, καὶ βίος, ὁσιότατός τε καὶ 
εὐσεβείας μδϑέξει, δ καὶ ὀρθοπλοιεῖ. 

"6 δ Θεαγοῦς Πυθαγορείου ἐχ' τοῦ Περὶ ̓ Δρετῆς. 
᾿Αρχαὶ τὰς συμπάσας ἀρετᾶς, τρεῖς" γνῶσις, καὶ δυνα- 

μὲς. καὶ προαίρεσις. Καὶ ἔστιν ἁ μὲν γνῶσις, ὃ οἷον ὄψις, 
ἃ ϑεωροῦμεν καὶ χρίμομεν τὰ πράγματα" ἃ δὲ δύναμις, οἷον 80 
ἀλχκά 'τις τοῦ σχάνεος, ᾧ ὑφιστάμεϑα, καὶ ἐμμένομεν τοῖς 
πράγμασιν" ἃ δὲ προαίρεσις, οἷον χεῖρες ψυχᾶς τινες, αἷς 
ὁρμῶμεν καὶ ἀντιλαξύμεθα τῶν πραγμάτων. "Ἔχει δὲ καὶ ὃ. 
τὰς ψυχᾶς διάκοσμος οὕτως. Τὸ μὲν γάρ τι αὐτᾶς ἐστε ι 
λογισμὸς, τὸ δὲ ϑύμωσις, τὸ δ᾽ ἐπιϑυμία. “ογισμὸς μὲν 
ο οὖν ὁ κρατέων τᾶς γνώσιορ᾽ ϑυμὸς δὲ, ὁ κρατέων τω 
μένεος" ἐπυϑυμία δὲ, ἡ κρατοῦσα τοῦ ἐπιθυμητικοῦ ἀδεῶς. 
ἄοχχαν οὖν ἐς τὸ ἕν τὰ τρία ταῦτα μολῇ, μίαν ἐπιδεξάμενα 40 
δυναρμογὰν, τόκα δὲ γίνεται ἀρετὰ καὶ ὁμολογία ἐν τᾷ 
ψυχᾷ᾽ ὄκκαν δὲ στασιάξοντα καὶ " ἀπ ἀλλάλων ἀπέσπασται» 
τόκχα δὲ γίνεται καχία καὶ ἀναρμοστία ἐν τῷ ψυχᾷᾶ.« Καὶ 
ὄχχαν μὲν ὁ λογισμὸς ἐπικρατέῃ τῶν ἀλόγων μερῶν τᾶς(88) 
ψυχᾶς, τόκκα δὲ γίνεται καρτερία καὶ ἐγχράτεια " καρτερία 
μὲν, ἐν τῇ κατοχῇ τῶν. πόνων" ἐγκράτεια δὲ, ἐν τῷ κατοχᾷ 
τῶν ἀδέων. “Ὅκκαν δὲ τὰ ἄλογα μέρεα τᾶς ψυχᾶς ἐξπικρατέῃ 
τῶ λογισμῶ, τόκα δὲ γίνεται μαλακία καὶ ἀκρατία" μαλα- 
κία μὲν ἐν τῷ φεύγειν "τὼς πόνως, ἀχρατία δὲ ἐν τῷ 
νικχᾶσϑαι ὑπὸ τῶν ἁδέων. "Οχκαν δὲ τὸ μὲν χρεῖσσον ἄρχῃ 

Ε ἐν »το οὖν εχ Α. ὩΡδὶ τοχ γὰρ 
ἀεοιεῖ. 

κ Καὶ ὀρθοπλοιεῖ.] ϑῖς5 Α. ν]4ο 
ΓΙ ὀρθοπλοιεῖ. Β. ὀρϑοπλοιῆ. σεε- 
ὨΟΥῚ Τὴ τξος ἄκ᾽ ὀρϑοποιεῖ, ζογίε 
αὔπ᾿ ὁρθ. ϑομονμε: αἴκ᾽ ὀρθοπλοεῖ. 
ἐπε ξίνα υἱέας λακαςε ἃ πανΐβα- 
ἐΐοπε Ῥείίεα. “Ἵπίεα, ἄμ’ ὀρθοκλοιεῖ, 
σμοὰ εα υἱιΐο ὀρθοποιεῖ εἰ εογγεεῖο- 
πε ὀρθοπλοεῖ σοπροοίίμνε «οἱ. ἱπεῖμ- 
“μαι καὶ βίος ἐκ 'ππαγβρὶπε σμαρίςον. 

67. 
« 85 Α. Θεαγοῦς ἐκ τοῦ Πιρὶ 

᾿Δρετῶν Ττίπο. ἐν τοῖς περὶ ἀρετῶν 
οδονυνίις. 

Ὁ οἷον ὄψις) κε νοσοδβ δοοθ- 
ἀυπὶ ἐπ Α. 
ς οὖν οτι. Α. Μοχ γνώσιος Β. 

γνώσεος δα. αιιδοάδηι. 
ἃ ὄχκαν)] δῖσ Α. δίς εἴ ἐπῆν. 

ψυϊρο ὅκα. 
8 ἀλλάλων ἀπόσκασται Α. Μοχ 

ἦν. τόκκα ῥζὸ τόχα. 
ξ ἐπικρατέῃ] ϑ8ὶς δοξονσιε. Ψ}- 

ὅο ἐπικρατεῖ. 
5 τὸς πόνως Α. γιϊβο τοὺς πό- 

ψοῦρ. Ῥαιι]ο ευρτὰ τόχκχα τὰ δὲ Α. 
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μέρος τᾶς ψυχᾶς, τὸ δὲ 'χέρηον ἄρχηται, καὶ τὸ μὲν ὃ ἁγῇ- 

ται, τὸ δ᾽ ἔπηται, ἀμφότερα δὲ συνευδοκῆται καὶ συνομο- 
λογῆται ἀλλαλοις, τοχκα δὲ γίνεται ἀρετὰ καὶ παναγαϑία 
περὶ ὕλαν τὰν ψυχάν. Καὶ ὄκχαν μὲν τὸ ἐπιϑυματικὸν 
ἕπηται μέρος τᾶς ψυχᾶς τῷ λογιστικῷ, γίνεται σωφροσύνα᾽ 
ὄχχαν δὲ τὸ ϑυμοειδὲς, ἀνδρειότης᾽ ὄχκαν δὲ τὰ μέρεα 

ϑπάντα, δικαιόταρ. Αὕτα γάρ ἔστιν ἡ διείργουσα τάς τε 

κακίας πάσας τῆς ψυχῆς, καὶ τὰς ἀρετὰς ἀπ᾿ ἀλλάλων. Καὶ 
ἔστιν ἁ δικαιότας, σύνταγμά τι τῶς ἁρμογᾶς τῶν με- 
ρέων τᾶς ψυχᾶς, καὶ ἀρετὰ τελεία καὶ; πανυπερτάτα" 
πάντα γὰρᾳ ᾿ν ταύτα. Τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀγαϑὰ τᾶς ψυχᾶς, 
οὐκ ἅἄτερϑε ταύτας" διύπερ καὶ ἐν Θεοῖς, μέγα κράτος 
ἔχει ἃ δικαιότας, καὶ ἐν ἀνθρώποις᾽ τῶϊ γὰρ δὅλω καὶ τῶ 

Ἰοπαντὸς ἄδ᾽ ἀρετὰ συνέχει τὰν κοινωνίαν, καὶ τὰν ἐν Θεοῖς 

καὶ τὰν ἐν ἀνθρώποις. “" Θέμις γε οὖν φημίξεται παρὰ τοῖς 
οὐρανίοις Θεοῖς" δίκα δὲ, παρὰ τοῖς χϑονίοις᾽ νόμος δὲ, 

σαρὰ τοῖς ἀνθρώποις. Ταῦτα δ᾽ ἐντὶ σαμεῖα καὶ σύμβολα 
(833)τοῦ τὰν δικαιότατα πανυπερτάταν ἀρετὰν "ὑπάρχειν. Καὶ 

ἄλλως δὲ πιστοῦται ὁ λόγος ἐξ αὐτῶν" ὄκκα μὲν γὰρ ὁ νύος 
τὰς ψυχᾶς ἀμβλακίσκῃ, ὀνομάξεται ἡ τοιάδε διάϑεσιες 
ἀφροσύνα᾽" ὅχκα δὲ ὁ ϑυμὸς, ϑρασύτας ἢ δειλία" ὄχκα δὲ 

ἐπιϑυμία, ἀκρασία" καὶ ὅκκα μὲν ἐπὶ τὸ μῇῆον ἀμβλακίσκῃ 
ὁ νόος, ἀφροσύνα, ὅκκα δ᾽ ἐπὶ τὸ μεῖζον, πανουργία" καὶ 
ὅκκα μὲν ἐπὶ τὸ μῇον ἀμβλακίσκῃ ὁ ϑυμὸς, δειλία, ὄχχα 
δ᾽ ἐπὶ τὸ μεῖξον, ϑράσος" καὶ ὅκχκα μὲν ἐπὶ τὸ μεῖον 
ἀμβλακίσκῃ ἃ ἐπιϑυμία, μισαδονία᾽ ὅκκα δ᾽ ἐπὶ τὸ μεῖξον, 

6 

ἀχολασία: ὅλως δὲ ἃ μὴ κατ ὀρθὸν λόγον συναρμογὰ, 
κακία αὕτα δὲ, ἂν μηδένυς ἕκατι γένηται, καλέεται ἀβελ- 
τηρία᾽ ὄχκα δὲ φόβω, δειλία, ὄκχα δὲ ἁδονᾶς, ἀκολασία, 
ὄχκα δὲ κέρδεος, ἀδικία. “«Α δὲ καὶ ὀρθὸν λόγον αὐτᾶς 
σύνταξις, ὄκκα μὲν ἐν τῷ ϑεωρεῖν καὶ χρίνειν γένηται, ἃ 

ὁ χέρηον] χαίρειν Ἀ. 
Κ Ἐοηο ζ 14. τοχ ἀλλάλοις 

ἐκιϑυματικόν---κᾶς ψυχᾶς Ῥχο ἔοτ- 
πιὶς σοπηπιπηρι. ἘΠῚ δ6 16. 10 ]- 
οἰλαιιρ Ποχίδηνπι τρείσι], ἔθοὶ 1ὰ 
ὁχ διιοεϊοτίιδῖο Μϑι:. 

1 ἐν ταύτα) ἐνταῦϑα Β. 
Ὁ Θέμις υϑαιι6 δὰ παρὰ τοῖς ἂν- 

ϑρώποις μπορεῖ Α. π τρδσᾷ. ὈΒὶ 

φατείξεται Ῥγο φημίξεταρ, εἰ εἰο Β, 
δὲ Οδοποσαδ 1 ΤΥ Ἶτ6. 

πα ὑπάρχειν ἀδοεῖ Α. Μαεῖὶα δὸς 
δι ρΡ]ονὶ οχ Α. 8.11: καὶ ἄλλως δὲ 
εαὦ σύνταξις. 1 ονὶῖοῦ ΟοΟΥσαχὶ μὴ 
κατ᾿ ὀρϑὸν λ. ῬΙὸ μὲν κ. ο. ἃ. εἷς 
δειλία Ῥχο δεινά: Νοχ νυ]ρο οὖν . 
οδὲ ἐν. οἶον: ομπὶ Δ. Ῥδι}}]ο “- 
ἃ ἃ ἀρετὰ οἵα. Α. 
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ἀρετὰ καλέεται φρόνασις᾽ ὄκχα δὲ ἐν τῷ ὑφίστασθαι τὰ 
ἁδέα, σαοφροσύνη᾽ ὅκκα δ᾽ ἐν τῷ κέρδεος ἀποσχέσϑαι καὶ 
βλάβας τᾶς εἰς τὸν πλατίον, δικαιότας. “4 δὲ κατὰ τὸν ὀρϑὸν 
λόγον αὐτᾶς σύνταξις, καὶ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον παράβασις, 90 
τῶ δέοντός ἔντι στοχασμὸς, καὶ τῶ μὴ δέοντος ἐπίπτωσις. 
Ἔστι δὲ τὸ μὲν δέον, ὃ δεῖ ἦμεν" τοῦτο δὲ οὐκ ἀφαιρέσιος 
οὔτε “ προσϑέσιος δέεται" αὐτὸ γάρ ἐστιν, ὃ δεῖ ἦμεν. Τῶ 
δὲ μὴ δέοντος ἢ εἴδεε δύο" τὸ μὲν ὑπερβολὰ, τὸ δὲ ἔλλειψις. 
αὶ ἁ μὲν ὑπερβολὰ τὸ πλέον τοῦ δέοντός ἐντι' ἁ δ᾽ ἔλ- 
λειψις, τὸ ἕλαντον. “4 δ᾽ ἀρετὰ ἕξις τίς ἔντι τοῦ δέοντορ᾽ 
διόπερ καὶ ἀκρότας, καὶ μεσότας εὐθέως ἐντί" ἅ ἀχρότας μὲν, 
διότι τοῦ δέοντος ἔχεται" μεσότας δὲ, ὅτι μεταξὺ τᾶς ὑπερ- 
βολᾶς καὶ τᾶς ἐλλείψιός ἔντιν, Οὕτως γὰρ καὶ μεσότατες 

τυγχάνοντι καὶ ἀκρότατες᾽ μεσότατες μὲν, ὅτι ἐκτὸς τᾶς ὑπερ-(84) 
βολᾶς καὶ τὰς ἐλλείψιος πίπτοντι" ἀκρότατες δὲ, “ὅει οὔτε 80 
προσϑέσιος οὔτ᾽ ἀφαιρέσιος δέονται' αὐτὰ γὰρ ἐντὶ ταῦτα, 
ἃ δεῖ αὐτὰ ἦμεν. 
68 “᾿Εν ταυτῷ. 

» Ἐπεὶ δὲ ἁ τοῦ ἄϑεος ἀρετὰ περὶ πάϑεα, τῶν δὲ παϑέων 
ἁδονὰ καὶ λύπα ὑπέρτατα, φανερὸν ὅτι οὐκ ἐν τῷ ὑπεξ- 
ελέσϑαι τὰ πάϑεα τᾶς ψυχᾶς, ἁδονὰν καὶ λύπαν, ἁ ἀρετὰ 
πέπτωχεν, ἀλλ ἐν τῷ “ ταῦτα συναρμόξεσϑαι. Οὐδὲ γὰρ 
ὑγίεια, εὐχρασία τὶς “ἐοῖσα τῶν τῶ σώματος δυνάμεων, ἐν 
τῷ ὑπεξελέσθαι τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ θερμὸν, καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ 
τὸ ξηρὸν, πέπτωχεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ταῦτα “ συγκερασϑῆμεν᾽ ἔντι 40 
γὰρ [οἷον συμμετρία τὶς τούτων᾽ οὐδ᾽ ἐν τᾷ μωσικᾷ, ἐν τῷ 
ἔ ὐὑπεξελέσθαι νὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρὺ, τὸ σύμφωνον πέπτωκεν, 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ ταῦτά πως συναρμόξασϑαι. " Συναρμοσμένων τῶ 
ὀξέος καὶ τῶ βαρέος, τὸ μὲν σύμφωνον ἐναπολαμβάνεται, τὸ ᾿ 
δὲ διάφωνον ἐκχρούεται᾽ συναρμοσμένων δὲ καὶ τοῦ ϑερμοῦ 
καὶ τοῦ ψυχροῦ, καὶ τοῦ ὑγροῦ καὶ τοῦ ξηροῦ, ἁ μὲν ὑγίεια 

ο προσθέσιος] προστάσιορ Α. ο'ταῦτα] ταύτας Α. 
Ρ εἴδεε] Ἑοχίθ Ἰορ. ἰδέαι. Μίδα ἃ ἐοῦσα] ἔασα Α. 1. 6. ἐοῖσα, 

ἑπῖγχα 69. Ττίης. ἐᾶσαι. 
ᾳ ἀκρότας μὲν τιεατι δὰ ἐλλείψεος ς συγκερασθῆμεν.} δὶς Α. γυϊρσο 

ἔγειν εὐρρ]ενὶ εχ Α. συγκερασϑῆναι. 
- Ἐξ κα γτο οἷον Α. 

α ϑὶς Α. ταυτῷ Ὑτίηο. Ὁ γοθὶ- ἃ ὑπεξελέσϑαι) ἐξελέσθαι Α. 
416 ῃυδβεςδάϊε ἰσοιιβ Τ᾽ θα ρ18. ἢ συναρμοσμένως. ὑτο γᾷ. συν- 
Β ἐπεὶ δὲ] δ190 Α. γ]ρο ἐπειδὴ αρμογὰν τῶ. 
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γίνεται, ἃ δὲ νόσος ἀπόλλυται" συναρμοσμένὼν δὲ καὶ τοῦ 
, ϑυμοῦ καὶ τῆς ἐπιϑυμίας, ᾳἵ μὲν κακίαι καὶ. τὰ πάϑεα ἕξαι- 
᾿φέονται, Ἐταὶ δ᾽ ἀρεταὶ καὶ τὰ ἤϑεα ἐγγίγνονται. ᾿Ιδιαίτατον 

60 δὲ τᾶς τοῦ ἤϑεος ἀρετᾶς ἃ προαίρεσις ἃ ἐν τοῖς καλοῖς. 
““όγω γὰρ καὶ δυνάμει συγχρέεσϑαι δύναται, καὶ ἄνευ ἀρετᾶρ, 

(85) προαιρέσει ὃὲ οὐ δυνατόν" τὸ γὰρ ἀξίωμα τοῦ ἤϑεος ἁ 
προαίρεσις σαμαίνει. .1ιὸ καὶ μετὰ βίας μὲν ἐπικρατέων 
ὁ λογισμὸς ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας ἐγκράτειαν καὶ “χαρτερίαν 
ἐμποιεῖ" μετὰ βίας δὲ πάλιν ἐκβιασθεὶς αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἀλόγων, 

10 ἀχρασίαν καὶ μαλακίαν. Ὁ Ταὶ δὲ τοιαῦται διαϑέσιες τᾶς 
ψυχᾶς, ἡμιτελέες μὲν ἀρεταὶ, ἡμιτελέες δὲ κακίαι τυγχάνοντι. 
Ὃ μὲν γὰρ λογισμὸς ὑγιαίνει, τὰ δ᾽ ἄλογα μέρεα τὰς ψυχᾶς 
Ψοσεῖ. Καὶ καϑὸ μὲν ἄρχεται καὶ ἄγεται ὁ ϑυμὸς, καὶ ἃ ἐπι- 
ϑυμία, ὑπὸ τοῦ λόγον ἔχοντος μέρεος τὰς ψυχᾶς, ἃ ἐγκχρά- 
τεια καὶ ἃ καρτερία, ἀρεταὶ τυγχάνοντι" καϑὸ δὲ μετὰ βίας, 

10 ἀλλ᾽ οὐχ ἑκουσίῳς τοῦτο πράσσοντε, καχίαι τυγχάνοντι. Δεῖ 
γὰρ τὰν ἀρετὰν μὴ μετὰ λύπας, ἀλλὰ μεϑὶ ἁδονὰς τὰ δέοντα 
πράσσεν. "Πάλιν δὲ, καθὸ μὲν ἐπικρατεῖ ὁ ϑυμὸς καὶ ἡ 
ἐπκιϑυμία τῶ λογισμῶ, μαλακίαν καὶ ἀχρατίαν ἐπιφέροντα, 
καχίαι τινὲς τυγχάνοντι᾽ καϑὸ δὲ μετὰ λύπης “ χαρίζονταε 
τοῖς πάδϑεσιν, εἰδότες ὅτι ἀμπλαχίσκοντι, τῷ νὶ ὑγιὲς ἦμεν 
τὸ ὄμμα τὰς ψυχᾶς, ταύτᾳ δὲ οὐ κακίαι. Πάλιν ὧν αὐτό 
γ8 τοῦτο φανερὸν, ὅτι ἑκουσίως δεῖ τὰν ἀρετὰν τὰ δέοντα 
πράσσειν. 

ἡ ὑγίεια Α. Ψυϊρο ὑγεία, 
Κκ αἷ ρτο ταὶ Α. 
1 υσπς ]Ἰοσιπι τοξοσπιανὶ οχ Α. 

εἰ Οο.ποσὶ ππϑυρίπμθ. Ώ]βο: καὶ 
ἄνευ ἀρετὰς ἃ προαίρεσις ἃ ἐν τοῖς 
καλοῖς τὸ γὰρ ἀξίωμα τοῦ ἤϑεος 
ε προαίρεσις, ἃ ἐν τοῖς καλοῖς ση- 
μαίνει. ϑοβονηαδ: 7)», δύναται 
»»καὶ ἄνευ ἀρετᾶς, προαιρέσει δὲ οὐ 
ο»δυνατὸν, τ. δυδαιϊαϊιος τις. ΔὩς- 
ο»ἰθα: δύναται καὶ ἄνευ ἀρετᾶς ἃ 
ο»Ἐπροαίρεσις ἃ ἕν τοῖς καλοῖς, τ." 

πὶ ταὶ δὲ τ. συνθέσιδρ ΑΔ. ὑζτοὸ αἱ 
δὲ τ. διαϑέσιες. 

᾿ πάλιν δὲ] δὲ ἀδοδὶ Α, 
ο ζαρίξοντι Α, ’ 

Ρ ὑγιὲς ἦμεν Οοεπεχὶ τᾶδτβο εξ 
ἄνο Μ55. ἀπυὰ ϑομονίμσα, ψαϊβο, 

Τὸ μὲν ἀχούσιον οὐκ ἄνευ λύπας καὶ φόβω' τὸ δὲ 

ὑγιεῖς εἰ μὲν. ἀμπλακίσχονται τοῦ 
ᾧ. Δ. ἀμπλακέοντι ἀοαϊξ δομουῖας. 
ἹΜδβηδὰ δεῖ ἰδοπα πῃ Τυΐης, τοὶ 
ἀδειπὶ τοῦτο πρασσονξι --- καὶ φό- 
βω" τὸ δὲ ἑκούσιον. 

ᾳ ταῦται δὲ οὐ καχίαι πλάνον. 1 
1ΐὰ φαἀἱαΐς σοδιοσιδ, αυὶ ἴπ πιὰ Ὁ 
51: δοσίρεὶῖ, χλαρὺν ονείεζἑ ρμοίεεί, 
μοΐ αα δέπεμπι. Ὀδηϊοχι!α δὰ Ἐσ.' 

ῥγιμαβον. Ῥ.- 692. σεεπέτγιιε ξλάνον 
οἐΐοδμπε, ἐρο κογγμρίμηε επὶφίξνεο, εἰ 
δὶς ἰεξον πλὰν οὐκ αὐτό γε τοῦτο. 
ϑοδοννιθ ἀραϊξ, ὁ ςοπ)θοΐαχαν εξ 
διερίοου, ταῦται  δὸ οὐ κακίαι, ἀλλὼ 
στλαναι. ψιιϊδσδῖδ δΌσρειγα ργο οι - 
ἀυρίο οοτγαρία Βδὲ, πεεοῖο ἈῸ εἰς 
επιεηἀδηάα, ταύεᾳ δὲ οὐ 
Πάλιν ὧν --- μὲ γαίζέοπς ἀμέεηε πον 
διε» υἱίέα, με γδιί6, Θἴρ, 
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ἑκούσιον, οὐκ ἄνευ ἡδονᾶρ καὶ φιλοφροσύνας. "ἅμα δὲ καὶ θ0 
ὦ λόγος ὁ τᾶς διαιρέσιος ἐμπέσοι, καὶ παρείτω ταῦϑ'᾽ οὔτωρ(β86) 
ἔχον. “4 μὲν γὰρ γνῶσις καὶ ἁ "ὅρασις τῶν πραγμάτων τοῦ 
λόγον ἔχοντος μέρεος ἐντὶ τᾶς ψυχᾶς" ἁ δὲ δύναμις, τῶ ἀλόγω. 
Τὸ γὰρ ἀντέχειν μὴ δύνασϑαι 'τοῖς πόνοις, ἐπικρατεῖν δὲ 
τῶν ἀδονᾶν, οἰχεῖον ἐντὶ τῶ ἀλόγω μέρεος τᾶς ψυχᾶς... (4 δὲ 
προαίρεαις ἐν ἀμφοτέροις αὐτοῖς γίνεται, καὶ τῷ λόγον ἔχοντι 
μέρει τῶρ ψυχᾶς καὶ τῷ ἀλόγῳ" σύγκειται γὰρ ἐκ διανοίας 
καὶ ὀρέξιος᾽ ὧν ἁ μὲν διάνοια τοῦ λόγον ἔχοντος ἐντὶ, ἁ δ᾽ 30 
ὄρεξις τῶ ἀλόγω. “ιὸ καὶ ἀρετὰ πᾶσα ἐν συναρμογᾷ γίνεται 
τῶν μερέων τᾶς ψυχᾶς, καὶ ἑκούσιον δὲ καὶ τὸ προαιρετὸν. 

πάντως ἐν τῷ ἀρετᾷ. 

69 “᾿Εν ταυτῷ. β 
» Καϑόλω μὲν ὧν ἀρετὰ συναρμογά τις ἐντὶ τῶν ἀλόγων 

μερέων τᾶς ψυχᾶς ποτὶ τὸ λόγον ἔχον. Γίνεται δὲ αὐτὰ “τῷ. 
κατὰ τὰν ἡδονὰν κἀὶ τὰν λύπαν ὅρον ἐπιδέξασθαι τὸν τῷ 
δέοντος. Οὐδὲν γὰρ ἅτερον ἀληϑινὴ ἀρετὰ, εἰ μὴ ἕξις τῷ δέοντος" 19 
αὐτὸ δὲ τὸ δέον ἐντὶ, “ὅπερ δεῖ ἦμεν, τὸ δὲ μὴ δέον, ὅπερ 
οὐ δεῖ ἦμεν. Τοῦ δὲ μὴ δέοντος “ἰδέαι δύο" τὸ μὲν ὑπερ- 
βολὰ, τὸ δ᾽ ἔλλειψις. Καὶ ὑπερβολὰ μὲν ἐντὶ, τὸ πλέον τῶ 
δέοντος" ἔλλειψις δὲ, τὸ ἔλαττον τῷ δέοντος. Τὸ δὲ δέον 
αὐτὸ ἐὸν, ὅπερ δεῖ ἦμεν, καὶ ἄχρον ἂν ὑπάρχοι καὶ μέσον" 
ἄχρον μὲν, ὅτι οὔτ᾽ ἀφαιρέσιος, οὔτε προσϑέσιος δέεται" 
μέσον δὲ, ὅτι μεταξὺ ἐντὶ τᾶς ὑπερβολᾶς καὶ τᾶς ἐλλείψιορ. (87) 
"Ἔχει δὲ τὸ δέον καὶ μὴ δέον 'πρὸς ἄλληλα οὕτως, ὥσπερ τὸ ῖὸ 
δἴσον καὶ τὸ ἄἅνιάαον, καὶ τὸ τεταγμένον καὶ τὸ ἄτακτον" 
(ταῦτα δ᾽ "ἐντὶν ἀμφότερα, τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ ἄπειρον) 

ς Ὡοῦϊε ϑοϊον ις ὃχ ὑπὸ Μϑ. 
αἴπα δὲ --- διαιρέσιος συμπέσοι Ργο 
ἅμα δὲ --- διαιρέσιος ἐμπέσοι. 1η. Α. 
Ἰορίτον, ὁ τῷρ διαιρέσιος συμπέσοι. 
ἴῃ Β. υἱ νυΐβο, πἰδὶ φαοὰ Βαμεὶ 

Ὁ Χαϑύλω) ϑ8ὶς Α. υἱὶ οἱ. αὖἦν- 
γυρο καϑόλου. 

ς τῷ κατὰ τὰν] 81:5 Οὐ 5πουὶ πιᾶτ- 
ᾶο. τὸ κατὼ τὰν Α. τὸν κατὰ τὰψ 
εὐὰ. τῷ καὶ τὰν Οἱΐειις. 

ἃ ὅπερ -- ὅπερ] δῖος Α. εἰ πιᾶτβο ἐμπέσει, οἱ Τλοχ παρῇ τῷ ἃ τι. 
860 

. ὅνασις τῶν πρατάτων Α. . 
ῖ τοῖς πόνοις Α. εἰ πιᾶτρο Ο6ε- 

ποτὶ. Ψ4ο τῶν πόνων, οἱ τοχ 
᾿ τἢ , , 

6 Φ 

8 δὶς Α. υδὲὶ  οταθοθάϊε Ἰοσιι 
οαβίδ. 

Οδόμεσι. ὕη]αο ὅπωρ- 
« ἐδέαι) δὶς Α. Β. γη]ρο εὐδέαε, 

ἧπ 408 δοτγίρίιγα Ἰαΐϑὲ δἴδεε, αιιοᾷ 
πθξοῖο δη σοροπδηάιηι. 

ξ πρὸς] δῖ0 Α. ΨΏΪ,ο εἶς. 
, δ καὶ τὸ ἢ τὸ ἀ. Α. τρία, πιοχ τὸ 
ἄτακτον. υϊρμο ἀδδεὶῖ δχίϊοιϊας. 

ἃ ἔνεῖν εἰο Α. 
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καὶ δια τοῦτο τῶ ἀνίσω τὰ μέρεωὼ λέγεται ποτὶ τὸ μέσον, ἀλλ 
οὐ ποι ἄλλαλα. ᾿Δμβλεῖά τε γὰρ ὀνομάξεται γωνία, ἁ μέζων 
ὀρϑᾶς ὀξεῖα δὲ, ἃ 'μείων ὀρϑᾶς᾽ καὶ μέξων μὲν εὐθεῖα, ἁ 
ὑπερέχουσα τὰν ἐκ τῶ κέντρω᾽ καὶ μακροτέρα μὲν ἁμέρα 
ἰσημερινᾶς. Καί τὸ νόσοι τε γίνονται τῷ σώματος, "διὰ τὸ 
θερμότερον ἢ ἢ κρυμωδέστερον γίνεσθαι τὸ σώμα. Τὸ μὲν γὰρ 

30 ϑερμότερόν ἐντι, τὸ πλέον τῶ μετρίω᾽ τὸ δὲ κρυμωδέστερον, 
ἔλασσον τούτω. Ἔχει δέ γε καὶ ἁ ψυχὰ, καὶ τὰ περὶ αὐτὰν, 
Ἰτὰν διάθεσιν καὶ τὰν ἀναλογίαν ταύταν. “Α μὲν πιγὰρ ὅρα. 
σύτας ἐντὶ ὑπερβολὰ τοῦ δέοντος ἐν ὑποστάσει δεινῶν" ἃ δὲ 
δειλύότας, ἔλλειψις τῶ αὐτῶ. Καὶ ἁ μὲν ἀσωτία, ὑπερβολὰ 
τῶ δέοντος ἐν δαπάνῃ χρημάτων" ἃἁ ὃ ἀνελευϑερία, ἔλλειψις 
τῶ αὐτῶ. Καὶ ἁ μὲν ὀργὰ ἐντὶ ὑπερβολὰ τῶ δέοντος ἐν ὁρμᾷ 
ϑυμῶ᾽" ἁ δ᾽ ἀναλγησία, ἔλλειψις τούτω. Ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος 

φοκαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διαϑέσεων τῶν ἀντικειμένων. Δεῖ δ᾽ ἕξιν 
τῷ δέοντος ὑπάρχοισαν τὰν ἀρετὰν, καὶ " μεσότατα τῶν πα- 
ϑέων, μήτ᾽ ἀπαϑέα, μήτ᾽ “ἐμπαϑέα ἦμεν. “4 μὲν γὰρ ἀπάϑεια 
ἀπαρύρματον καὶ ανενθουσίαστον παρέχεται τὰν ψυχὰν ποτὶ 
τὸ καλόν᾽ ἁ δ᾽ ἐμπάϑεια, ἢ συντεταραγμένον καὶ ἀνεπιλόγιστον. 

(88) 4εῖ ὧν τὸ πάϑος οὕτω παρεμφαίνεσϑαι ἐν τῷ ἀρετᾷ, ὥσπερ 
καὶ τὰν σκιὰν καὶ τὰν γραμμὰν ἐπὶ τᾶς γραφᾶς᾽ τὸ “γὰρ 
ἔμψυχον, καὶ τὸ ἁπαλὸν, καὶ τὸ μεμιμαμένον τὰν ἀλάϑειαν 

ἀ“σσὺν τῇ χρηστότητι τῶν ᾿χρωμάτων, μάλιστα γίνεται διὰ 
τούτων. "Ἔμψυχα δὲ ἐκ παρορμάσιος καὶ ἐνθουσιασμοῦ 
ἀρετᾶς τᾶς κατὰ φύσιν τὰ πάϑεα τᾶς ψυχᾶς. Γίνεται γὰρ 
ἐκ τῶν παϑέων ἁ ἀρετά" καὶ γενναϑεῖσα, πάλιν "συναύξε- 
ται τούτοις, ᾿ὥσπερ καὶ τὸ καλῶς ἡρμοσμένον ἐκ τῶ ὀξέος 
καὶ βαρέος, καὶ τὸ εὔκρατον ἐκ τῶ ϑερμῶ καὶ ψυχρῶ, καὶ 

2 μεῖον Ῥχο μείων Α. Μοχ καὶ 
«αὶ νόσοι τε Οδῃηΐοτιιδ. 

Κ διὰ τὸ ϑερμ.] Αἀεοὶνὶ διὰ τὸ 
Οχ ΟδδοΥ] ΣΩΔΥΡΊΏΘ. 

ο ἐκπαϑέα] ἐμπαθϑέα Β. εἰ εἷο 
ΣΔΟΧ εχ οπιθηᾶ. πὶ Φχπαϑέα Α' 

Ῥ συντεταραγμένον]) συντες 
φον Β. υἱὲ καὶ ἀρρεῖ. 

] τὰν ὃ. καὶ τ. ἀναλογίαν. περὶ 
αὐτὰν διάϑεσις τὴν ἀλογίαν. Α. ἀλο. 
γίαν Ὑτίπο. οἱ Β, 8 Ρ. τι. Ββθοθη- 
ἜΙΟΥ διιρτα δοσὶρβὶξ ἀναλογίαν. 

τι οὖν] γὰρ Α. ὉΔῚ 6δ6ᾳ. ϑρασύ- 
., ὅῆτος. 

Ἀ μεσότητα) μεσωτάτ Α. Μοχ 
γὰρ οπι. 

ᾳ Ν᾽ κθαδοτίας δἂ Εαπτὶριὰ, ΡῈ. 
Ρ. 46. τοροπῖξ, τὸ γὰρ ἔμψνχον καὶ 
τὸ ἀπαταλὸν κ. 

ξ χρωμάτων) χρημάτων Β͵ 
86 συναύξεταε τούτοις.) ϑὶς Α. οι 

ἸΏΔΥΡΟ Οεβμοσὶ, α]ρσο συν-αὐεοῖς 
συνίσταται. 

ε ὡς καὶ τὸ ἡρμοσμένον Δ, οἱιδε- 
δὶ6 περ οἱ καλῶς. 
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τὸ ἰσόῤῥοπον ἐκ τῶ βαρέος καὶ κούφω. Οὐκ ἀφελεῖν ὧν 
δεῖ τὰ κάϑεα τᾶς ψυχᾶς, “οὔτε γὰρ ὠφέλιμον ἀλλὰ συναρ-50 
μόσασϑαι ποτὶ τὸ λόγον ἔχον τῶ δέοντος καὶ τῶ μετρίω. 
710 “᾿Ἀρχύτα Πυϑαγορείου ἐκ τοῦ Περὶ Παιδεύδεως ἠϑικῆς. 

Φαμὶ τὰν ἀρετὰν ἦμεν ποττὸ μὴ κακοδαιμονεῖν ἱκανὰν, 
τὰν δὲ κακίαν ποττὸ μὴ. εὐδαιμονεῖν, αἴκα τὰς ὃ ἕξιας αὐτὰς 
φτρίνωμες. Αἀϊεὺ μὲν γὰρ κακοδαιμονεῖν ὠνάγκα τὸν κακὸν, 
αἴτο ἔχῃ ὕλαν, κακῶς τὸ γὰρ αὐτῷ χρέεται, αἴτα σπανίξῃ᾽ 
ὡς καὶ τὸν τυφλὸν, αἴτε φῶς " ἔχῃ, καὶ λαμπρότητα ὁρατὰν» 
εἴτε ἐν σχότει διατελῇ οὐκ αἰεὶ δὲ εὐδαιμονεῖν τὸν ἀγαϑόν. 
4 Οὐ γὰρ ἁ κτῆσις τᾶς ἀρετᾶς εὐδαιμονία ἧς, ἀλλὰ χρᾶσις. Καὶ 18 
γὰρ ὁ ἔχων τὴν ὄψιν οὐχ ὁρᾷ αἰεί" αἱ γὰρ μὴ "ἔχῃ φῶς, οὐκ 
ὄψεται. Δύο δ᾽ ὁδοὶ τέμνονται ἐν βίφ' ἃ μὲν σχυϑρωποτέρα, 
ν ὁ τλάμων ἐβάδιξεν ᾿Οδυσσεύς" ἃἁ δὲ εὐδιεινοτέρα, τὰν(389) 

ἐπορεύετο Νέστωρ. Τὰν ὧν ἀρετᾶν φαμι ᾿δήλεσϑαι μὲν 
ταύταν, δύνασϑαι δὲ καὶ τήναν. ᾿Αλλὰ τὰν εὐδαιμονίαν, 
ε καρύσσει ἅ φύσις βίον εὐκταῖον; καὶ εὐσταϑέα, διὸ τὸ 
γνώμας "τελεσϑῆμεν" ὥστε, ἃ μὴ δηλῆταί τις ' παριόντα, τὸ 
οὐχ εὐδαίμων μὲν, οὐ μὰν "πάντα κακοδαίμων. 
1: "Ἔν ταυτῷ. ᾿ 

ΜὴἭ ὧν ἄνοσον καὶ ἀνάλγητον Ῥτολμῶντι τὸν ἀγαϑὸν 
εἰπεῖν, μηδὲ ἄλυπον ϑρασυνεέσθϑωσαν λέγεν" ὡς γὰρ σώματι 
ἀλγεινά τινα. ἀπολείπομεν, οὕτω καὶ ψυχαῖς ἐπώδυνα. ᾿Αλλὰ 
ταὶ μὲν ἀφρόνων λῦπαι ἀλόγιστοι πέλονται" ταὶ δὲ φρονίμων 

Ἡ τελεσθῆ͵ τ οὔτε γὰρ ὠφέλιμον, οὔτ᾽ ἄνω- 
φέλιμον Α. Μοχ τὸ οπι, Α. 

ι δὶς Α. δὲ διανὰν δὲ τὴν κ. 
Ὁ ἕξιας --- κρίνομες.] ἀξίας --- κρί- 

φοιμὲν Α. Μοχ νι]ρο σπανέζοι. 
ς ἔχη -- διατελῇ δὶς Α. ψυϊρο 

ἔχει --- διατελεῖ, 
ἃ οὐ ἀεεεὶ Α. Μοχ :άθαι ἧς Ῥτο 

Α. ὕυρο ἔχ οι... 
ἢ δήλεσθαι) 81. ἀδαῖε ϑομονίαϑ, 

4 7660} 51) ἐπιεμαἀδίουθ. Ψαἶἷπο δη- 
λῆσθαι. δηλήσασθαι Α. Οεδπεοσιιδ 
δη πιδυᾷ. ότι, δύνασϑαι. καὶ δα ϊθ 
τήναν οἵη. Α. 

Ἤ καρυσσεία οἀὐὰ, νοεῖς. γοσαὲ 
. πι8]6 οοαβπιδηΐδίβα δαλιιηχὶξ δηῖθ 
δοδβονίαπι Οδαΐοσις καρύσσει. ἡ Δ. 

ΔΈΟΒΑΕΙ ΤΊΟΆΣΚΟ. Ὑοι,, ἴ, 

εν] Επιοηαανὶξ να]6- 
Ἐοηβοσῖας δὰ ὙΠΕΟοΣΣῖ. τσ, 46, ΚΝ αἶ- ́ 
β8ο τελεσθῆναι. 
1 παριόντα] δῖ Α. γυρο πα- 

ρεύόντας. Οδηίετι ἀεαϊξ παριόντος. 
δοϊιοννδ τοῖιτι ἸΟΟΌ ΠΣ τὰ ἀε- 
δοχίρεῖξ: εὐσταθέα. . διὰ τὸ γνώ- 
μα τελεσϑῆναι, εἰς μὴ. ἄτᾳ δαλέηταί 
τίς π. ϑοδοννῖιπι νἱάθίιν ἀθσδρίδθθ 
οὐϊτῖο Οοπανθηςὶδβ, 486 πιο πἀοδδπι 
Ἰεοϊοπεπι εαϊε. Τατῖο. 1669. ΣΕΡ6- 
τοι, ὡς μὲ ἃ τὴ δηλῆται. 

κ᾿ πάντα] δὶς Α. ὕυϊθο πάνεως. 

γ1. 

α 8516 Α. ΨυΪρο οοὐϊπηρίξασ ΒΕ. ]. 
οὐιπὶ ΘΡΟΥΤΟΧΙΡΊΙ δ. 

» τολμῶντι) Οδηΐεσῃς κξολμών- 
των. 

σ 
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β8.᾿᾽᾿᾽ ΙΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ τ... 

ἐς ὅσον “κα λόγος ἐπιτρέποι δ ρίδδων τὰ πράγματα. "᾿Αλλὰ 
ες μὰν καὶ τὸ καύχαμα αὐτῶν τᾶς ἀπαθείας " ἐχλύει τᾶς ἀρετᾶξ 
᾿φοτὸ γενναῖον, αἴκα ἐν διαφόροις καὶ. μὴ κακοῖς ϑανάτῳ τε 

φαὶ ἀλγηδόνε καὶ πενίᾳ ἀντιβεβάτῃ. ἙΕὐχαταγώνίστα γὰρ 
τὰ μὴ κακά. ᾿Δσκητέον ὧν ποττὰν δμετριοπαϑίαν ἵεμεν, ὡς 
τό τὸ ἀνάλγητον εἰς ἶσον τῷ " ἐμπαϑεῖ φεύγωμες, μηδὲ 'μέξζον 
φύσιος τᾶς ἁμετέρας φϑεγγώμεϑα. ᾿ 

(4012 "Τοῦ αὐτοῦ Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ εὐδαίμονος. 
᾿ Πρῶτον μὲν ὧν χρὴ τοῦτο γινώσκειν, ὅτε ὁ μὲν ἀγαθὸς 

ἀνὴρ οὐκ εὐθέως εὐδαίμων ἐξ ἀνάγκας ἐστίν" ὁ δὲ εὐδαίμων 
«αἱ ἀγαϑὸς ἀνήρ ἔστιν. Ὃ "μὲν γὰρ εὐδαίμων ἐξ ἐπαινετῶ 
καὶ μακαριστῶ γίνεται" ὁ δὲ ἀγαθὸς ἀνὴρ ἐξ ἐκαινετῶ μόνον. 

80 Γίνεται δὲ ὁ μὲν ἔπαινος ἐπ᾽ ἀρετᾷ, ὁ δὲ μακαρισμὸς ἐπ᾽ 
εὐτυχία. Καὶ ὁ μὲν ἀγαθὸς ἀνὴρ ἐπὶ τοῖς 5 παρὰ ταύτης 
ἀγαθοῖς γίνεται τοιοῦτος ὁ δ᾽ εὐδαίμων καὶ ἐπὶ τοῖς διὰ 
τύχαν' καὶ ὃ μὲν ἀγαθὸς ἀνὴρ ἀναφαίρετον ἔχει τὰν ἀρε- 
τὰν, ὁ δ᾽ εὐδαίμων ἐστὶν ὄχ᾽ ἀφαιρέεται τὰν εὐδαιμοσύναν. 
Τᾶς μὲν γὰρ ἀρετᾶς ἀνυπεύϑυνος ἃ δύναμις" τᾶς δ᾽ εὖ- 
δαιμοσύνας εὐθυνομένα. Νόσοι τε γὰρ μαχραὶ σώματος καὶ 
σηρώσιες αἰσϑαταρίων ἀπομαραίνοντι τὰν εὐθάλειαν τᾶς εὖ- 
δαιμοσύνας. 
78 "᾿Εν ταυτῷ. | 

.40 Ζιαφέρει δὲ Θεὸς ἀνθρώπω ἀγαϑῶ, ὅτι Θεὸς μὲν οὐ μό- 
Ψψον εἰλιχρινῆ καὶ διυλισμέναν ἔχει τὰν ἀρετὰν ἀπὸ παντὸς 
τῶ ϑνατῶ πάϑεος, ἀλλὰ καὶ τὰν δύναμιν αὐτᾶς ὃ ἄτρυτον 
σέπαται καὶ ἀνυπεύϑυνον, ὡς πρὸς αἰωνίων ἔργων δεμνό- 
τητά τε καὶ μεγαλοπρέπειαν ἄνϑρωπος δ᾽ οὐ μόνον τῷ 

ς κα λόγος ἐπιτρέποι.) 81. Α, 
ΟΨαΪβο ἀλόγως ἐπιτρέπει. Οοεπεσιι 

Ὁ λόγος. 
ἃ ὁρίδδων) Ια δομουίις ὑσγὸ 

γὰρ. ὁριάδων. Οδπΐοτας ͵απὶ ἀδά6- 
χαὶ ὁρίσδων. Οεεποσιις, ἑρμόξων. 

« ἐχλύειν Α. 

ἱ μέξον) Α. μέτρον, εἴ πῖοχ ῳϑεγ- 
ω 

γομεϑα. 78 

8 ς παρὰ αὐτὸν] παρὰ ταύτης Α. 
Ἐχ οοάδηι ΜΆ. διιρρίονὶ τὰὸχ καὶ 

Σ μὴ κακοῖς] Οεεπογας ΘΟΥσοσὶξ 
μεγάλοις κι--- μικρὰ κακά. Οδπίετιις 
ταδνι ἀδιαφόροις, κε] 4ἱ8 χεϊδη- 
ἔς. ἀνταβεβάκη Α. 

Ἢ μετριοπαϑείαν ἃ. 
᾿ ἐκπαϑεῖ) ἐμκαθεῖ Α. 

ἐπὶ τοῖς --- ὁ δ᾽ εὐδαίμων. ὅτε καὶ 
Ῥγο ὅπ᾽ Α. 

. 75" Φ - Α δὶς Α. υδᾺ᾽Ά᾽ ρτγδοοοᾶϊε Ἰοσιι 
Αχδὶγἕδθ. 

Ὁ ἐτουτο»] ἄτρωτον Α. 
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οϑνατῷ τῆς φύσεως καταστάματι μείονα ταύταν πέκαται, 
ἔστι δ᾽ ὄκκα καὶ “ δι’ ἀγαθῶν ἀμετρίαν, καὶ διὰ συνήϑειαν 
ἰσχυρὰν, καὶ διὰ φύσιν μοχϑηρὰν, καὶ δι’ ἄλλας αἰτίας πολλὰς, 
ἀδυνατεῖ “ κατ᾽ ἄχραρ γενναϑῆμεν παναλαϑέως ἀγαθός. 50ῦΘ 
4 “Ἔν ταυτῷ (41) 

Φαμὶ δὴ τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα τοῦτον εἶμεν, τὸν πράγμασι 
μεγάλοις καὶ καϊροῖς καλῶς χρεόμενον. Οὗτορ δέ χὸ εἴη ὃ 
εὐτυχίαν τε δυνάμενος καλῶς φέρεν, καὶ πάλιν ἀτυχίαν" καὶ 
ὁ ἕν τὸ τοῖς καλοῖς καὶ τιμίοις ἄξιος γενόμενος τῶν ὑποκει- 
μένων, καὶ μεταβαλοίδας τᾶς τύχας εὖ τὸ παρὸν ἐχδεχόμενος. 
Εἰ δὲ συντόμως τε καὶ κεφαλαιωδῶς δεῖ φράσαι, ὁ ἐν πάν. 14 
τεόσι τοῖς καιροῖς καλῶς ἀγωνιζόμενος ἐκ τῶν ἐνδεχομένων, 
καὶ μὴ μόνον αὕταυτον οὕτως διατιθεὶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐμ- 
«εἰστεύσαντας αὐτῷ, καὶ συναγωνισαμένου. 
15 « Ἐν ταυτῷ. ' 

᾿Επεὶ ὧν τῶν ἀγαθῶν ὃ ἃ μὲν αὐτά ἔντι δι᾽ αὔταυτα αἵ- 
φετὰ, οὐ μὰν δι᾽ ἕτερον ἁ δὲ δι᾽ ἕτερον, οὐ μὰν δι’ αὔταυτα' 
εἴη ὧν καὶ τρίτον τι εἶδος ἄτερον ἀγαϑῶν, ὃ καὶ δι᾽ αὔταυτον. 
αἴρφετόν ἔντι, καὶ δι’ ἕτερον. Τίνων οὖν ἐντὶ τὰ τοιαῦτα τῶν 
ἀγαθῶν, ἅπερ αὐτὰ δι᾽ αὔταυτα αἱρετὰ πέφυκεν ἦμεν, οὐ10 
μὰν διὰ ἕτερον; Φανερὸν ὅτι ἡ εὐδαιμοσύνα. Ταύτας γὰρ 
ἕνεκα τὰ “ἄλλα αἰρεόμεϑα, αὐτὰν δὲ ταύταν οὐδενὸς ἁτέρω. 
Τίνα δὲ πάλιν ἐντὶ, ἃ “ δι᾿ ἅτερον μὲν αἰρεόμεϑα οὐ μὰν " δὲ 
αὔταυτά γε; Ζᾶλον ὅτι τὰ ὠφέλιμα, καὶ τὰ προαιρετικὰ τῶν 

ο ϑνατῷ) θανάτω Ἃ. 
ἃ οὐ μετρία») ἀμετρίαν Α. οἱ ΘΟ ε- 

ΜΕΣΤΌΣ ἱπ ΠΠΔΥΡῚ ΠΟ σου) οὶ. Ηοτίηβα 
ΟἿ». ΟΥἹξ. Ρ. 152. τοροηϊὲ καὶ διὰ 
παϑῶν ἀμετρίαν. ΥΑ]ο Κα; δογίις δὰ 
ΤΒοοοτῖς, Αάοπ. Ρ. 215. διὰ παθέων 
εἐσυμμετρίαν. 

« κατ᾽ ἄχραν -- ἀγαθοῦ.) κατ᾽ ἄ- 
προ --- ἀγαϑύς Α. 

« δῖ Α. ἕω 
Ὁ αὖ ταυτὸν] ἀντ᾽ αὐεῶν εἰς Α. 

δἷπε δοο. εγεῖϊ Οαβῆσσγιις, σεὶ πον 
δεΐρκμνη πιοιΐο δὲς σο"προσμεγῖ!, Τ,6- 
δεπάμπι αὔταυτον. Ί46 απποῖδϊα 
δὸ Οτερον. ἀς6 1)14], οχ, οὐχχει. 
ὅδϑθρο τες δοοῖ. δε. 

α ϑὶο Α. 

Ὁ ἃ μὲν αὐτὰ ἕντι διὰ ταυτὰ αἕ- 
ρετὼ, οὐ μὰν δι’ ἕτερον᾽ ὦ δὲ δι᾽ ἔτε- 
ρον, οὐ μὰν διὰ ταυτά. ἣν ὧὖν --- - 
γαθϑὼν --- διὰ ταυτὸν] ἃ μὲν ἐστὶν 
αὐτὰ δι’ αὐτὰ, ἃ δὲ δι ἕτερον οὐ 

ὺν δι’ αὐτὰ εἴη" οὖν --- ἀγαϑὸν --- 
δ καὶ καὶ (66) δι΄ αὐτὰ ταυτὸν Α. 
δὲ πιοχ δι᾽ αὐτὰ ταῦτα το διὼ 

τα. 
ς ἄλλα ἃεοεῖ Α. ᾿ 
ἃ διάτερον μὲν] δι’ ἕτερον Οεε- 

ΠΟΤ ἱπ τᾶτρ. δε ἕτερον μέντοι Α. 
ϑεσυθηξία δἷο νερὸ Ἰθριιπίωτ : α- 
ρεύμεϑα, αὐτὼν δὲ ταύταν αἷρεό- 
μὠεϑα οὐ μὰν διὰ ταῦτά γε, δάλον. 
Ἐχριπχὶ αὐτὰν δὲ. ταύταν αἷρεό-- 
μεϑα, δοοιυῖυς Οὐὀρηθειιπι ἐπ ΣΠΔΣ- 
δὶπο. 

« διὰ ταῦτα] δὲ αὐτὰ ταῦτα Α, 
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ἀγαθῶν, ἕπερ αἴτια γίνεται τῶν ἦ αἱρετῶν" οἷον πόνοι μὲν 
σώματος καὶ γυμνάσια καὶ τρίψιδς, δ εὐεκτίαρ' ἀναγνώσιες δὰ 

. (4ο)καὶ μελέται καὶ ἐπιτηδεύδιες, καλῶν καὶ ἀρετᾶς. Τίνα δὲ 
φοκαὶ δι᾽ αὕταυτα αἱρετὰ, καὶ τὰ δι᾽ ἕτερον; οἷον αἴ τὸ ἀρεταὶ 

καὶ αἱ ἕξιες αὐτῶν, καὶ αἵ προαιρέσιες, καὶ αἱ πράξιες, καὶ 
σἂν τὸ ἐχόμενον τᾶς Ἀ τῷ καλῶ οὐσίας. Τὸ μὲν ὧν " δὲ 
αὔταυτο αἰφετὸν, οὐ μὰν δι᾽ ἕτερον, μονῆρες ἀγαϑόν ἔντι καὶ 
ἕν" τὸ δὲ καὶ δι᾿ αὐτὸ καὶ δι᾽ ἅτερον, τριχᾶ δέδασται. Τὸ 
μὲν γάρ Χσι αὐτῶ περὶ ᾿ψυχάν ἔστιν, τὸ δὲ περὶ σῶμα, τὸ 
δέ τι ἐχτός" περὶ ψυχὰν μὲν, αἱ τᾶς ψυχᾶς ἀρεταί" περὶ 
σώμα δὲ, αἱ τῶ σώματοβφ' ἐκχτὸς δὲ, φίλοι, δύξα, τιμὰ, 
πλοῦτος. Παραπλησίως δὲ, καὶ τὸ δι᾽ ἄτερον αἱρετόν' τὸ 

᾿βομὲν γάρ τι αὐτῶ, τὸ ποιητικὰ τῶν τᾶς ψυχᾶς ἀγαθῶν" 
σερὶ σώμα δὲ, τὰ τῶ σώματος" ἐχτὸς δὲ, τὰ αἴτια πλούτω 
καὶ δόξας καὶ τιμᾶς καὶ φιλίας. “Ὅτε δὲ τὰν ἀρετὰν "ἦμεν 

συμβέβακεν αὐτὰν " δι’ αὐταύταν αἱρετὰν, δᾶλον καὶ ἐκ 
τῶνδε. Εἰ γὰρ τὰ καταδεέστερα τῷ φύσει, λέγω δὴ τὰ σώ- 
ματος ἀγαθὰ, αὐτὰ " δι’ αὔταυτα αἱρεόμεϑθα, κρέσσων δὲ - 
ψυχὰ σώματος, φανερὸν ὅτι καὶ τὰ τᾶς ψυχᾶς ἀγαϑὰ αὐτὰ 
δι’ αὔταυτα ἀγαπέομες, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰ ἀποβαίνοντα ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 

76 Ἔν ταυτῷ. 

40 “ Τῶ δ᾽ ἀνθρωπίνω βίω καιροὶ τρεῖς " ὁ μὲν ἐν εὐτυχίᾳ, ὁ 
δὲ ἐν ἀτυχία, ὁ δὲ μεταξὺ τούτων. ᾿Επεὶ ὧν ἀγαϑὸς ἀνὺὴρ ὁ 
ἔχων ἀρετὰν, καὶ ὁ χρεόμενος ἀρετᾷ, χρᾶται δὲ αὐτῷ κατὰ 
᾿τὼς τρεῖς καιρώς" ἢ γὰρ ἐν ἀτυχίᾳ, -ἢ ἐν εὐτυχίᾳ, ἢ ἐν τοῖς 
μεταξὺ τούτων" καὶ ἐν ἀτυχίᾳ "μὲν ἔντι κακοδαίμων, “ἐν 

(48)δ᾽ εὐτυχίᾳ εὐδαίμων, ἐν δὲ τᾷ μέσᾳ καταστάσει οὐκ εὐδαί- 

8 αἱρετῶν ἑταίρων Α. 1 ψυχὰν) ψυχᾶς Α. 
ξ εὐεκτίας} εὐεξέας Α. δ]ΐοτα 18- χη τιμὲν] ἡ ἦμεν τοροσιηῖ Οδπῖεστιε. 

οἴΐοπε διιρυδδβουρῖδ. ΜῸχ νυῖρὸ Ἢ διὰ κζαύταν͵ α. δ.) δι’ αὐτὰν 
διὰ ταυτά. (Αι δε αὐτὰ ταυτά. Ῥοεὲ ταντὰν ἀρετὰν ἄλλον Α. 

. φὰαλ ἀεὶ. τά. ο διαταντὰ] δι᾽ αὐτὰ ναυτὰ εῖ 
Ἀ τῷ καλῶ) τῶν καλῶν Δ. δὶς Ῥ8}]0 ρμοδὶ Α. 
ἱ διὰ ταυτὸ] δι αὐξὸ ταυτὸ Α, 

,(Φἰ ποχ διὼ ἕτερον. . 76. 
Ἰς τῇ Σοε Α. αὐτῶ τεροϑιιὶ εχ 601- « ϑὶς Α. 

Ἰθεῖισα Οεςπετὶ ὑτὸ αὐτῶν. δ!) ]ο ἐντὶ) μὲν ἕνεστι τε π. Α. 
Ση τα ἩΡὲ νυ]ρὸ ἰρεῖιαν, τὸ μέν τι υ ἐν δ ΩΣ Ῥασιίοιϊα ἃοοοδε- 
αϑεῶώ, Α. " Βαβοὶ αὐτῷ εἶν οχ Δ. 
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μῶν" φανερὸν οὖν ὅτι οὐδὲν ἅτερόν ἔστιν εὐδαὶμοσύνα, “ ἀλλὰ 
χρᾶσις ἀρετᾶς ἐν εὐτυχίᾳ. Αέγομες δὲ νῦν εὐδαιμοσύνάν, 
τὰν τῶ ἀνθρώπω. Ὃ δ᾽ ἄνθρωπος οὐχ ἃ ψυχὰ μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα᾽ τὸ γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων ξῶον, χαὶ τὸ ἐκ50 

τοιούτων ἄνθρωποσ. Καὶ γὰρ εἰ τᾶρ ψυχᾶς ὄργανον τὸ 
σώμα πέφυκεν, ἀλλ καὶ τῶ ἀνθρώπω. μέρος καὶ τοῦτο καὶ 
ἅ ψυχά. Διὸ καὶ τῶν ἀγαθῶν, ἁ μὲν ἔντι “τῶ ἀνθρώπω, 
ἃ δὲ τῶν μερέων. Καὶ ἀνθρώπω μὲν ἀγαϑὸν εὐδαιμοσύνα" 
τῶν δὲ μερέων τῶ ἀνθρώπω, ψυχᾶς μὲν φρόνασις, ἀνδρεία, 
“δικαιοσύνα, σωφροσύνα᾽ σώματος δὲ, κάλλος, ὑγίεια, εὑ- 
εκτία, εὐαισθησία. Τὰ δὲ ἐκτὸς, πλοῦτος, καὶ δόξα, καὶ 15 
τιμὰ, καὶ “εὐγένεια, πέφυκεν ἐπιγένναμα ἦμεν τῶ ἀνϑρώ- 
πῶ, καὶ ἀκόλουθα φύσει προὐφεστακόσιν ἀγαϑοῖς, δ δορυ- 
φορεῖται τὰ μήονα τῶν ἀγαϑῶν τὰ μέξονα" φιλία μὲν καὶ 
δόξα καὶ πλοῦτος, σῶμα καὶ ψυχάν" ὑγίεια δὲ καὶ ἰσχὺς 
καὶ εὐαισθησία, ψυχάν᾽" φρόνασις δὲ χαὶ ἀνδρία καὶ σωφρο- 
σύνα καὶ ἁ δικαιοσύνα, τὸν νόον τᾶς ψυχᾶς" ὁ δὲ νόος 
τὸν Θεόνν οὗτος γὰρ ὁ κράτιστός ἐστι καὶ ὁ ἁγεμοόνεύων. 1ὸ 
Καὶ τούτων ἕνεκα καὶ τὰ ἄλλα τῶν ἀγαθῶν Ἐ δεῖ παρῆμεν. 
᾿Στρατεύματος μὲν γὰρ ἀἁγεῖται στραταγὸς, πλωτήρων δὲ 
κυβερνάτης, τῶ δὲ. κόσμω Θεὸς, τᾶς ψυχᾶς δὲ νόος" τᾶς 
δὲ περὶ τὸν βίον εὐδαιμοσύνας, φρόνασις" οὐδὲν γὰρ ἅτερόν 
ἐστε φρόνασις, εἰ μὴ ἐπιστάμα τᾶς περὶ τὸν βίον εὐδαμιό- 
σύνας; ἢ ἐπιστάμα τῶν κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ ἀγαϑῶν. 
77 «᾿Εν ταυτῷ. 

Καὶ Θεῶ μὲν εὐδαιμοσύνα καὶ βίος ἄριστος" τῶ δ᾽ ἀν- 
ϑρώπω ἐξ ἐπιστάμας καὶ ἀρετᾶς καὶ τρίτω εὐτυχίας σωμα- (44)90᾽ 
τούμενα παραγίγεται. Αέγῳ δὲ σοφίαν μὲν, ἐπιστάμαν 
τῶν ϑείων καὶ δαιμόνων, φρόνασιν δὲ τῶν ἀνθρωπίνων καὶ. 
τῷν περὶ τὸν βίον' τὰς γὰρ λόγοις καὶ ἀποδείξεσιν ποτι- 
χρωμένας ἀρετὰς, δέον ἐπιστάμας ποταγορεύεν" ἀρετὰν, δὲ, 

ἃ ἀλλὰ χρᾶσις ἀλλ᾽ ἡ χρ. Α. οἱ πῖοχ καὶ δῖ κυβερνάτης. Όοεη. 
6 ἀνθρώπω] τῶ ἀνθρώπω Α. οὲ 8. ὁ κῦ 

ἴῶοχ εὐδαιμονία ῥὑτὸ εὐδαιμοσύνα. ςΙοΑ. 77. 
α 8 

2 εὐγένεια) εὐγένειαν Α. Ῥ» ἐπκισνάμαν σοφίαν ων-- ἄν. 
ε δορυφορεῖται) δωρηφορεῖεαι ΔΑ, δι ,ὠπων}ὔ" Οεεποτὶ ἸΏΑΥΒΟ,, σοφέανν 
᾿ ἀεὶ παρῆμεν) Οκπέεσιιδ σου ἑοῖς μὲν ἐπιδεάμαν.--- ἀνθρωπίνων. Τ᾿ 
εἶ παρῆμεν. Α. ἀθεεὶ τῶν δῃῖθ κερί. Ῥσο δαιμό- 
ἱ σερατεύματος αὲν} μὲν ἀεοει ἃ. νων Οδοίΐεσυ δαιμονίων». ᾿ 



. 
« 

Ἂ 
Α 

88 ἸΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ται 

οἷν ἠϑιχκὰν καὶ βελτίσταν ἕξιν τῶ ἀλόγω μέρεος τᾶς ψυχᾶς, 
καϑ' ἂν καὶ ποιοί τινες ἦμεν λεγόμεθα κατὰ τὸ ἦθορ, οἷον 
δ θέον, δίκαιοι, καὶ σώφρονες᾽ εὐτυχίαν δὲ, τὰν παρὰ 

τὸν λόγον τῶν ἀγαθῶν παρουσίαν, καὶ μὴ δι᾽ αὐτὸν γενο- 
μέναν. ᾿Επεὶ ὧν ἁ μὸν ἀρετὰ καὶ ἐπιστάμα ἐφ᾽ ἁμῖν, ἁ δ᾽ 
εὐτυχία οὐκ ἐφ᾽ ἁμῖν ἐν δὲ ϑεωρίαις καὶ πράξεσι τῶν καλῶν 
τὸ εὐδαιμονᾶν᾽ αἱ δὲ ϑεῶρίαι. καὶ αἴ πράξιες ποτάντεις μὲν 
οὖσαι λειτουργίαν καὶ ἀνάγκαν ἐπιφέροντι, εὐοδοῦσαι δὲ δια- 
γωγὰν καὶ εὐδαιμοσύναν᾽ γίνεται δὲ ταῦτα ἐν εὐτυχίᾳ" φα- 
νερὸν ὅτι οὐδὲν ἅτερόν ἔστιν εὐδαιμοσύνα, εἰ μὴ χρᾶσις 
ἀρετᾶς ἐν εὐτυχίᾳ. 

4078 "᾿Εν ταυτῷ. 
Ὅτι ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ οὕτω διάκειται ποτ᾽ εὐτυχίαν, ὥσ- 

σίερ καὶ ὁ τῷ σώματι καλῶς ἔχων καὶ ῥωμαλέως. Καὶ γὰρ 
ἐχεῖνος οἷός τε καὶ ϑάλπος καὶ ψύχος ὑπομένεν, καὶ βάρος 
ἄραι μέγα, καὶ πολλὰς ἁτέρας εὐχερῶς ὑπομένεν κακο: 
παϑείας. 

79 «᾽Ἐν ταυτῷ. 
᾿Επεὶ ὧν εὐδαιμοσύνα χρᾶσις ἀρετᾶς ἐν εὐτυχίᾳ, περὶ 

ἀρετᾶς καὶ εὐτυχίας "λέγωμες, καὶ πρῶτον περὶ εὐτυχίας. 
50 Τῶν γὰρ ἀγαθῶν ἃ μὲν οὐκ ἐπιδέχεται ὑπερβολὰν, οἷον 

ἀρετά: οὐ γάρ ἐστιν᾿ ὑπερβάλλοισά τις ἀρετὰ, καὶ ὑκπερ- 

(ἀδ)βαλλόντως τις ἀγαθός" ἁ γὰρ ἀρετὰ στάϑμαν ἔχει τὸ δέον͵ 
καὶ ἔστι τῶ δέοντος ἕξις ἐν τοῖς πρακτοῖς " ἃ δ᾽ εὐτυχία χαὶ 

ν΄ φὰν ὑπερβολὰν ἐπιδέχεται, καὶ τὰν μήωσιν. Ὑπερβάλλοισα 
δὲ γεννᾷ τινας κακίας, καὶ ἐξίστησι τὸν ἄνϑρωπον ἐκ τᾶς 
κατὰ φύσιν ἕξιος, ὥστε πολλάκις ἀντιβαίνεν καὶ τᾷ συστάσει 
τᾶς ἀρετᾶς. Καὶ οὐ μόνον ἃ εὐτυχία, ἀλλὰ καὶ ἅτεραι 

16 αἰτίαι πλείονες. Οὐδέποχα γὰρ δεῖ “ϑαυμαίνεν, περὶ μὲν 
αὐλητικὰν ἡμέν τινας ἀλαζόνας, “ οἱ τὰ ποῦ ἀλάϑειαν ἐάσαν- 
τερ, φαντασίᾳ τινὶ “ψευδεῖ τὼς ἀμώσως αἱρέοντι" περὶ δὰ΄ 

78. ς ϑαυμαίνεν] ϑαυμένειν Α. Μοχ 
«α 8ὃϊς Α. δερὶ Ῥτο παρὰ ϑοβοννίῃδ. 

ν Γ΄ ἃ οἱ τὰν ποτ᾽ Α. 
Ὁ ἄραι) ἀραι Α. 4 ψευδεῖ τὼς ἄμωσως ἀεὶ δέονει. ] 

᾿ς Οεεποσιιβ ἵπ: τπατρίπθ, Ζεβὸ φευδεῖ 
ὅ9: «ως ἀμώσως. Ὁ εὰὶ ἱ αἱρέοντι εχ ἔδΔ- 

α δῖε Α. ω ΟἹ] πιὰ Ὑ ]οκϑηδουὶὶ διροεδιΐοσθ 
Ὁ λέγωμες} λέγομεν Α. . δὰ Εμσ!ριά. ΗἱρρΡ. 27. 
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Ρ. 16. ᾿ ΠΕΡΙΑΡΕΤΗ͂ΣΑ. 89. 

τὰν ἀφετὰν μὴ ἦμεν τὸ "τοιοῦτον γένος" ἀλλ᾽ ὅσῳ περ 
δεμνότερόν ἐστι, τοσούτῳ καὶ τὸ ποτιποιούμενον περὶ αὐτὰν 
«λέον ἦμεν γένος. , Πολλὰ γάρ ἐστι τὰ διαστρέφοντα τὰς 
ὃ περὶ τὰν ἀρετὰν ἐπιφανείας, ὧν ἣν μὲν ἐστι τὸ τῶν ἐπιβου- 
λευόντων καὶ ποτιποιουμόνων γένος ἄτερα δὲ φυσικὰ πάθεατο 
παρακολουϑέοντα ἐνιόκα ποιέοντι ἐναντίαν ἐπιπρέπειαν τᾶς 
ἀληθινᾶς διαθέσιος᾽" τινὰ δὲ καὶ δί᾽ ἔθος συνεχτεθραμμένα 

ἐκ παλαιῶν χρόνων οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ δι᾽ ἁλικίας ἢ ἁβατικᾶς 
τε καὶ γεροντικᾶς, καὶ δ εὐτυχίας ἢ καὶ ἀτυχίας, καὶ δ᾽ 
ἁτέρως παμπληϑέας τρόπως. “Ωστε οὐδέποχα δεῖ ϑαυμαίνεν, 
εἰ πάντ᾽ ἀνεστραμμένως ἐνμόκα κρίνεται, τᾶς ἀληϑινᾶς τ0 
διαθέσιος μεταπιπτούσας. “Θόπερ καὶ τέκτονα τὸν ἄριστὸν 

, ἦμεν δοχέοντα πολλὰ ἐν τοῖς ὑποχειμένοις ἔργοις ὁρέομες 
ἁμαρτάνοντα, καὶ στραταγὸν, καὶ κυβερνάταν, καὶ γραφέα, 
καὶ πάντας ἁπλῶς, καὶ ὅμως οὐκ ἀποστεροῦμες τᾶς ὑπαρ- 
χοίσας ξξιος᾽ ᾿οὕτως οὐδὲ τὸν ἀκολασταίνοντα ἕν τισι και-(46) 
ροῖς, οὐδὲ τὸν ἀδικήσαντα, οὐδὲ τὸν ἀποδειμάσαντα, εἰς 
τὼς κακὼς ταχτέον ἄνδρας, οὐδὲ μὰν τὼς ' τούτων τι κατορ- 
ϑῴσαντας εἰς τὼς ἀγαϑώς" ἀλλὰ τοῖς τε φαύλοις τὸ ᾿τυχὲν ποτὲ 
δοτέον, τοῖς τε ἀγαϑοῖς τὸ διαμαρτάνεν' τὰν δὲ ἀλαϑινὰν 30 

᾿ «κρίσιν οὐ ποϑ᾽ ἕνα καιρὸν' ᾿ἐπιβλέποντας, οὐδ᾽ ἐπὶ χρόνου 
τι πλᾶθος, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντα τὸν βίον. πὐόπερ δὲ τὸ σῶμα 

. βλάπτει μὲν καὶ τὸ τᾶς ἐνδείας καὶ τὸ τᾶς ὑπερβολᾶς εἶδος, οὐ 
μὰν ἀλλὰ "νόσως ἕτι μέζονας ἐμποιεῖν πέφυκεν ἁ ὑπερβολὰ, 
«αἱ τὰ καλεόμενα περισσώματα' οὕτω καὶ ψυχὰν βλάπτει 
μὲν καὶ τὸ τᾶς εὐτυχίας ἢ ἀτυχίας εἶδος, ἀκαίρως παραγενό- 
μένον᾽ οὐ μὰν ἀλλὰ νόσως τε " καὶ μέζονας ποὲν πέφυκεν 40 
ὦ λεγομένα παρὰ πάντεσσιν εὐτυχία, ὥσπερ οἷνος καταμε- . 
ϑύσκχουσα τοῖς ἀγαϑοῖς τὰν διάνοιαν. 

80 "᾿““ρχύτα Πυϑαγαρείου Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ εὐδαί- 
μόνος. 

Σ τοιοῦτο) τοιοῦτον Α. : Κι τύχον ποτιδοτέον) τυχέν ποτὰ 

ἔ περὶ) ἐπὶ Α. ὁτέον Α 

' ἡ ἐπιβλέποντας Α. 
αὖ ἀβ. τὸ καὶ] Ἰβατικᾶς δὴ καὶ ἐζοκες δὴ] ὧι ορ τ αρ 

; οὔτοι δὲ) οὔτι οὐδὲ Α. οὔτω Οε:- ὃ γόϑον τεὶ χύσος μαψὶ Α. 
ἝΟΣΙΩΣΒ ὉχῸ Γοπἡεοῖιτα ἰα ΤΑΣ ΕΊΣιΘ, 8ο. 

ἡ τούὐεων) τοῦτον ΔΑ. α 8ῖο Α. 
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40 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟῪ 1.1. 

“οϑιὲν οὐχ ἀτυχίαν ὃ ἐνεγκὲν ἐμμελῶς χἀλεκώτερόν ἔστιν, ἄλλ᾽ 
εὐτυχίαν. Πάντες μὲν γὰρ ἐν ἀτυχίᾳ οσμένοντες, ὡς ἐπὶ πολὺ 
μέτριοι καὶ κόσμιοι τὸ ἦϑος ἦμεν φαίνονται" ἐν δ᾽ εὐπρα- 
γίᾳις ἀνδρεῖοι, μεγαλόφρονες, μεγαλόψυχοι. Δεινὰ γὰρ 

60“ ἀτυχία συναγαγὲν καὶ καταρτίσαι τὰν ψυχάν᾽ ἁ δ᾽ εὐπραγία 
τοὐναντίον ἐπᾶραι καὶ " κενῶσαι. 4ιὸ ποϑεκχτικοὶ μὲν ἕσεαν- 
τες καὶ συνετοὶ τὸν τρύπον, ἀτυχέοντες " ἐπιϑετιχοὶ δὲ καὶ 
ϑαρδαλέοι τὸν τρόπον, εὐτυχέοντερ. 

(4731 "Ἐν ταυτῷ. 
Ὅρος δέ ἐστιν εὐτυχίας, ἃν προέλοιτο ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ 

συνεργὸν αὐτῷ γενομέναν "ποττὰς ἰδίας πράξιας" ὥσπερ 
καὺ μέγεθος “ναῷ, καὶ μέγεθος παδαλίῳ, ᾧ καθικνεῖσϑαι 

᾿ δύναται ὁ ἀγαθὸς κυβερνάτας μεγαλα πελάγα διαπεραιού- 
Ἱῦμενος, καὶ μεγάλαν ναυκλαρίαν στελλόμενος. “Α δ᾽ ὑπερ- 
βολὰ τὰς εὐτυχίας τοῖς ἀγαϑοῖς οὐ ἀρατεῖσθαι πέφυκεν 

᾿ ᾧηπὸ τᾶς ψυχᾶς, ἀλλὰ κρατὲν αὐτᾶς. “Ὥσπερ γὰρ τὸ λαμ- 
πρὸν φάος μαραυγίαν περιτίϑησι τοῖς ὀφθαλμοῖς" οὕτω καὶ 
ἁ “ὑπερβάλλοισα εὐτυχία τῷ νόῳ τᾶς ψυχᾶρ, Καὶ περὶ μὲν 

οὖν εὐτυχίας ἅλις εἰρήσθω. 

852 [“ὍὌτι ἀντακολουϑοῦσιν αἷ ἀρεταί. 
10 [;ὁτιι ἀντακολουθϑοῦσιν᾽ αἱ ἠϑικαὶ ἀρεταὶ, δεικτέον καὶ 
ἀπὸ τῆς προαιρέσεως. Εἰ γὰρ ἡ ἀρετὴ μάλιστα τῇ προαι- 
φέσει κρίνεται, ἡ δὲ ὀρϑὴ προαίρεσις ἐκ φρονήσεως ἕπεται. 
Τὸ γὰρ βουλεύεσθαι τῆς φρονήσεως καὶ ἠϑικῆς ἀρετῆς, εἴγα 
δεῖ μὲν τῷ καλῶς βουλευομένῳ τὸν σκοπὸν ὀρϑὸν κεῖσθαι, 
εἷς ὃν περὶ τῶν συντελούντων εἰς αὐτὴν βουλεύεται. ᾿Ὃρέ- 
ξεται δὲ ὁ σκοπὸς ὑπὸ τῆς ἠϑικῆς ἀρετῆς " οὗ γὰρ ἐφιέμεθα, 

φῃ περὶ τούτου βουλευόμεϑα" ἡ δὲ τῶν προσηκόντων ἔφεσις ἀπὸ 
τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς, ὥσπερ εἶπεν ᾿Δριστοτέλης, οὐκ ἔστιν ἡ ὁ 
σροαίρεσις ὀρθὴ ἄνευ φρονήσεως, οὐδὲ ἄνευ ἀρετῆς" ἡ μὲν 

Ῥ ἐνεγκὲνἾ ἀνενεγκᾶν Α. θὲ Ἰῃσχ Ὁ ποττὰς] ποτὶ τὰς Α. 
εἶμεν. ο ναῳ] ναὸς Οοεποσχιις Δ ΣΠΑΥ- 

ς μένοντες) μὲν ὄντες, δομονεῖνιδ. ρίπο, εἴ δἷς οἀὐϊάϊι δομβονίῃς. πα- 
βαίνοντες 7δοο)5ϊι8. λαδίω Ρτο παδαλίω Δ. 

ἃ ἀτυχία) ἀτυχίας Α. Μοχ 1ἄεπι ἃ ἃ ὑπερβάλλοισα] Ὠδϑθεὲ ἃ Δ. 
καταρτίσαι Ργτο. καταρτῆσαι, 400- 
Βιοᾶο σοπ]θοὶὶ ΟϑεάθγυΣ. 82. 

« κενῶσαι!) καινῷὥσαὶ Α. 4 Ἀοιϊπαὶ μῖπο Ἰοοιαν, δὲδὶ π}}- 
᾿ς 8. 1ιι5 ἀυδιιο σεδηδχυπι ἀθ διὸ δά- 

4 ϑὶς Α. ἀϊάϊσεο. Ουλ πα τηδυρβίθα ἢδθο: 



Ρ. 17. ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΗ͂Σ. 4 4 

γὰρ τὸ τέλορ; ἢ δὲ τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ ἴ πράττειν. “Ἔπε, 
εἰ ἀνάγχη μὲν ἡντινοῦν ἀρετὴν ἠθικὴν ἔχοντα φρόνησιν ἔχειν" 
εἶγε ἐστὶν ἠϑικὴ ἀρετὴ πρακτικὴ τῶν ᾧρισμένων φρονήσει τὰ 
΄χαὶ τῷ ὀρθῷ λόγῳ ἀνάγχη δὲ καὶ τὸν φρόνησιν ἔχοντα ἔχειν .. 
ἠθικὴν ἀρετήν᾽ εἴγε οἰκεῖον τῇ φρονήσει τὸ ξητεῖν πῶς οἷόν(48) 
τε τυχεῖμ. τοῦ δέοντος σκοποῦ, ὃν τῆς ἠϑικῆς ὁρίσαι" αὐτὴ 30 
γὰρ τῆς ὀρεχτικῆς δυνάμεως ἀρετή. Ταύτῃ γὰρ φρόνησίς τε 
καὶ δεινότης διαφέρουσιν" ἡ ἡ μὲν φρόνησις τῶν πρὸς τὸν 
ὀρϑὸν σχοπὸν φερόντων ἐστὶν εὑρετική τε καὶ ξητητική᾽ ἡ δὺ 
δεενότης τῶν πρὸς τὸν τυχόντα. 

83 "5 Μουσωνίου. . 

Οὐκ ἔστι τὴν ἐνεστηκυῖαν ἡμέραν καλῶς βιῶναι, μ μὴ προ- 
ϑέμενον αὐτὴν ὡς ἐσχάτην . βιῶσαι. 

84 " Μουσωνίου ἐκ τοῦ Περὶ Σκέπης. 

Ταῦτα ὃ μὲν περὶ τροφῆς εἶπεν. ᾿Ηξίου δὲ καὶ δκέπην 
τὸν σώφρονα τῷ σώματι ζητεῖν, οὐ τὴν πολυτελῆ καὶ περιτ- 
τήν" εὐθὺς γὰρ ἐσθῆτι καὶ ὑποδέσει τὸν αὐτὸν τρόπον ἔφη 
εἶναι χρηστέον, ὅνπερ πανοπλίὰ, φυλακῆς ἕνεκεν τοῦ σώ- 40 
ματος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιδείξεως. “Ὥσπερ οὖν ὅπλα κάλλιστα τὰ 
ἐσχυρότατα, καὶ σώζειν μάλιστα δυνάμενα τὸν χρώμενον, οὐ 
τὰ περίβλεπτα καὶ λαμπρά" οὕτως ἀμπεχύνη καὶ ὑπόδεσις 
ἡ χρησιμωτάτη, τῷ σώματι κρατίστη, καὶ οὐχ ἡ δυναμένη 
τὰς τῶν ἀνοήτων ὄψεις ἐπιστρέφειν. Ζεῖ γὰρ" τῆς σχέπης τ 
αὐτῆς κρεῖττον ἀποφαίνειν τὸ σχεπόμενον καὶ ἰσχυρότερον, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀσϑενέστερόν τε καὶ “ χεῖρον. Οἱ μὲν οὖν λειότητά 40 
τε καὶ ἁπαλότητα σαρκὸς διὰ τῶν σχεπασμάτων μηχανώμε- 
ψοι, χείρω τὰ σώματα ποιοῦσιν' εἴγε τὸ τεϑρυμμένον σώμα 
«αἱ μαλαχὸν, πολὺ κάχιον τοῦ σχληροῦ τε καὶ διαπεπονη- 
μένου ἐστίν" οἱ δὲ ῥωννύντες, καὶ κρατύνοντες τῇ σκχέκῃ, 

«ϊεχαναγέ “ρλτοαίεφεὶ ἰἰδτο 4. ὁ..2. 84. 
Ομαεεέίοπμπι. Ἠσος τὲνπ “«“ίεχαπαεν 4 ϑἷο Α, Οοεμοσιι: Ἐ)μεεν ἐπ 
«ορίοοα ἱγαείαε ἐπ φμαειρέξρπίδιθφ ἴιἦτο ε Ἐεείἑνεεπίο. Ῥοτιϊπθηῖ δι- 
φιαθ δεοριπο εἼμε ὧδ Απύμα ἰδ. ἰἴδὴὰ Ἀδοὸ βὰ ἱεπιροσδηῖῖδηι ροίλιιϑ, 
Οναεοο αὐλαεγεη. υ ταῦτα μὲν] μὲν οἱ. Α. 

8 
« δ[0 Ττῖμο, Αἰοιοείο ΔΟΙΠΊΘΣ ἐπ ο τῆς σκέπης] τὴν σκέπην Δ, 

Α: ὀυδιιὶ, ἃ χεῖρον) χείρονα Α. 



4 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ τι 1. 
οὗτοι τὰ σκεπόμενα " μόνοι ὠφελοῦσιν. “ἁιὰ τοῦτο οὐδαμῶς 

(ἀϑ)καλὸν οὔτε ἴ ἐσθῆσι πολλαῖς κατασκέπειν τὸ σῶμα, οὔτε 
ταινίαις κατειλεῖν, οὔτε χεῖράς τε καὶ πόδας περιδέσει πίλων 

18ὴ͵ ὑφασμάτων τινῶν μαλακύνειν, τούς γε μὴ νοσοῦντας 
οὐδ᾽ ὅλως εἶναι ἀγεύστους καλὸν ψύχους τε καὶ ϑάλπους, 
ἀλλὰ ῥιγοῦν χρὴ τὰ μέτρια χειμῶνος, καὶ δἡλιοῦσϑαι ϑέρουςρ, 
καὶ σχιατροφεῖσϑαι ἥπιστα. Καὶ τὸ ὃ" μὲν ἑνὶ χρῆσϑαι χιτῶνε, 
τοῦ δεῖσθαι δυοῖν προτιμητέον, τοῦ δ᾽ ἑνὶ χρῆσθαι χιτῶνι 
τὸ μηδενὶ, ἀλλὰ ᾿Γματίῳ μόνον. Καὶ " τοῦ γε ὑποδεδέσθαι 
τὸ ἀνυκοδετεῖν τῷ δυναμένῳ κρεῖττον" χινδυνεύει γὰρ τὸ 

Ἰομὲν ὑποδεδέσϑαι τῷ δεδέσθαι ἐγγὺς εἶναι" ἡ δ᾽ ἀνυποδησία 
σολλὴν ᾿' εὐλυσίαν τινὰ καὶ εὐχολίαν παρέχει τοῖς ποσὶν, ὅτ᾽ 
ἂν ἠσχημένοι ὦσιν. “Οϑεν καὶ τοὺς ἡμεροδρόμους ὁρᾶν 
ἔστιν οὐ χρωμένους ὑποδήμασιν ἐν ταῖς ὁδοῖς, καὶ τῶν 
ἀϑλούντων τοὺς δρομεῖς. οὐκ ἂν δυναμένους σώξειν τὸ τάχος, 
εἰ δέοι τρέχειν αὐτοὺς ἐν ὑποδήμασιν. 

Ἐπεὶ δὲ σκέπης ἕνεκα καὶ τὰς οἰκίας ποιούμεθα, φημὶ 
καὶ ταύτας δεῖν ποιεῖσθαι πρὸς τὸ τῆς χρείας ἀναγκαῖον, ὡἧς 

φοἀπερύκειν μὲν χρύος, ἀπερύκειν δὲ Ἢ ϑάλπους τὸ σφοδρὸν, 
εἶναι δὲ ἡλίου καὶ ἀνέμων ἐπικούρημα τοῖς δεομένοις. Κα- 
ϑύλου δὲ ὅπερ ἂν παρέχοι σπήλαιον αὐτοφυὲς, ἔχον μετρίαν 
ὑπόδυσιν ἀνθρώπῳ, τοῦτο χρὴ παρέχειν ἡμῖν τὴν οἰκίαν, 
τοσοῦτον εἴπερ ἄρα περιττεύουσα, ὅσον καὶ ἀπόϑεσιν τροφῆς 
ἀνθρωπίνης ἐπιτηδείαν ἔχειν. Τί δ᾽ αἴ περίστυλοι αὐλαί; τί 

(δ0)ὴδὲ αἱ " ποικίλαι χρίσεις; τί δ᾽ αἱ 5 χρυσόροφοι στέγαι; τί 

ὁ μόνοι] μόνα Α. 1 ἀλυπίαν] εὐλυσίαν Ἀ. Ὀϊοβομοε 
8 ἐσθήσεσι) ἐσθῆσε Α. Μαυδοῦσιδ Σμοτσῖ, νἱ. 70. “ιτεὴν δὲ ἔλεγεν εἶναι 

χοϑροχὶὶ Ρ]δῖοσθηι 1,6ρ8- Χὶϊ. Ρ. 049. 
ΤῊ, δοσεηΐε ΨΑΙοκδαδοηῖο δὰ τος 
ἃἀοὶ, 11}... 11. 

ε ἡλιεῦσϑαι) ἡλιοῦσθαι Α. 
Ἃ μὲν ἐνὶ] μὲν ἐν ἑνὶ Α. 
ἡ ἱματίῳ μόνον.] Μν᾽ὰς ϑ86}π|6-- 

δἰια δὰ Τοχί}]} 8. ἀθ ῬΑ}}10 ". 
41ο. 

κ τοῦ γε ὑποδεδέσθαι] δαϊπιαεῖωε 
ἐθλά. ν. κ953. ποῖδι οο ἀϊοΐμπι τῶιι- 
τυδῖππι 6546 ΟἸαπιευῖ, ΑἸοχδιάτ. 
Ῥαοάαρ. 11. τ. Μίγδιιν λθηΚο- 
μπἷυς δὰ Τἰπιδϑπι ῬἩ. 8651. [18]18 
ΟἸοιποπιΐε ἕμτα πειλίὶ ἀντι ἀδ- 
Ῥχοεθα 6820. 
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τὴν ἄσχησιν' τὴν μὲν ψυχικὴν, 
δὲ σωματικήν ταύτην καθ᾽ ἣν 
γυμνασίᾳ συνεχεῖς γινόμεναι φαν- 
τασίαι, εὐλυσίαν πρὸς τὰ τῆς ἀρε- 
τῆς ἔργα παρέχονται. 

χὰ ϑαλπορ)] θάλπους Α. 
τὶ ποικίλαι χρήσεις) ϑομοννῖησ ὃΧχ 

πῆο Μϑ8. ἀδαϊε ποικίλων χρήσεις 
Ῥοεεϊϊατεῆε πόμα. Ἰδοοβδὶιδ, τί ὃ 
αἷ ποικίλαι χγρύσεαι, σμογοωπε ξαπεΐενο 
ὁκαμταίαε ἐἰίαε ροτίΐσμε. ῬΊΟ ζρήσεις 
Οεεηοσιια σοπ)εσὶξ χρίσεις, ὑνδῖο- 
δοϊάμε γρώσεες. Οδεπεχαμ δϑοοιῖυδ 
διυπι, ἀμδίϊδης ἔδηῖασι, 

ο χρυσόρφοφοι Α. 



.Ρ. 90. ΠΕΡΙΑΡΕΤΗΣ. ᾿ς 45. ! 

δ᾽ αἱ πολυτέλειαι τῶν λίθων, τῶν μὸν χαμαὶ συνηρμοσμένων,38 .. 
φῶν δ᾽ εἰς τοίχους ἐγκειμένων, ἐνίων καὶ πάνυ πόῤῥωθεν 
ἡγμένων λίθων, καὶ δι ἀναλωμάτων πλείστων; οὐ ταῦτα 
πάντα περιττὰ, καὶ οὐχ ἀναγκαῖα, ὧν τε χωρὶς ὃ καὶ ξῇν 
«αἱ ὑγιαίνειν ἐστὶ, πραγματείαν δ᾽ ἔχει πλείστην, καὶ διὰ 
χρημάτων γίνεται πολλῶν, ἀφ᾽ ὧν ἄν τις ἐδυνήϑη καὶ δη- 
μοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ πολλοὺς ἀνθρώπους εὐεργετῆσαι; ᾿ Καί τοι 
«ὁσῳ μὲν εὐκλεέστερον τοῦ πολυτελῶς οἰκεῖν τὸ πολλοὺς εὐερ- 
γετεῖν; πόσῳ δὲ καλοκαγαθικώτερον τοῦ ἀναλίσκειν εἰς ξύλα 40 
καὶ λίθους, τὸ εἰς ἀνθρώπους ἀναλίσχειν; πόσῳ δὲ ὠφελι- ᾿ 

μώτερον τοῦ περιβεβλῆσθαι μεγάλην οἰκίαν, τὸ κεχτῆσϑαι 
φίλους πολλούς; “ ὅπερ γίνεται τῷ προϑύμως εὐεργετοῦντι. 
Τί δ᾽ ἂν ὄναιτό τις τηλικοῦτον ἀπ’ οἰκίας μεγέθους τε καὶ 
κάλλους, ἡλίκου ἀπὸ τοῦ χαρίξεσθαι πόλει καὶ πολίταις ἐκ 

«ὧν ἑαυτοῦ; 

86 " " Εὐσεβίου. 30 
Ῥ᾿Εχϑρὸς γενοίμην μηδενὸς, φίλος δὲ τοῦ αἰεὶ καὶ πα- 

φαμενέοντος᾽ καὶ μήκοτε μὲν διενεχϑείην πρὸς τοὺς. οἰκειο- 
τάτους διενεχϑεὶς δὲ, διαλλαχϑείην ὡς τάχιστα. Μηδενὶ 
ἐπκιβουλεύσαιμι᾽ ἐπιβουλευόμενος δὲ, ἄνευ ἀνάγκης - τοῦ τι 
ἂν δρᾶσαι ἀνήκεστον, ἀπαϑὴς διαφύγοιμι. ᾿Οργῆς χρατοίην. 
ἘΕφῴην καὶ επυϑυμέοιμι καὶ τυγχάνοιμι μούνων τῶν καλῶν" ἢ 
τῶν δὲ ἀπ᾽’ ἐναντίας τῆς ἐπυθυμίης, μηδὲ ἁμαρτών κοτε ὥστε. 
εὔξασθαι, " τύχοιμι. Βουλοίμην πάντας εὐτυχέειν, φϑονή-(51) 
δσαιμι “ μηδενὶ τῶν εὐτυχεόντων. Μήκοτέ τις ἐμὲ τῶν " νο- 
μιζομένων παραλόγως εὖ πρήσσειν ἐχπλήξειε, μηδὲ ἀνιήσειδ' 
τί γὰρ δεῖ τοῖς παρὰ τῆς τύχης ἶ δεδομένοις φϑονέειν; φίλοι 
δέ με, καὶ οἵ κατ᾽ ἀξίην εὐτυχέοντες, εὐφραίνοιεν. Μήκοτε 
τῷ ἀπὸ οἰχείης γνώμης ἔχϑρην κατ᾽ ἐμοῦ ἐπανελομένῳ δυσ-30 
«υχήσαντι ἐπησϑείην. "Μήκοτε συγγνοίην δ ἐμωυτῷ κακοῦ 

Ῥ » "αὶ δγιαίνει καὶ ἐῇν ἣν Ἀ. .. 
Φρριγίνεξαι) ὅπερ γίνεται 

Μὸχ ΄ὄνετο Α, “ 
85. 

α δὶ Α. ]πεεγέΣξ Αμίλοτγὶο (ΟΘβοτ. 
ν ᾿Εχϑρὸς νδαυε δὰ παραμενέον- 

- ποῦ ΒππηῸ τίσει γυ]ρβαπίυν οχ Α. 
ΜοχῚὶ ἦπ τοῦ τὶ ἂν ποεςοίο δὴ ἰαϊθαῖ 
δειοῦν. 

ς εὐὔχοιμὶ ἐκιϑυμίης μόγου.) Νο- 

οοε ἐπιϑυμίης μόγου, 4υδς ἀΡι.- 
στο σοηδιϊξ Οεεποχαδ, ΘΧΡ 
ουπι ϑομονῖο. 

ἃ δὲ οὐδεν)] ϑία νυϊρο. Δ οὐὲ 
μηδενὶ ὁχ Α 

« νομιξο λογιξομένων Α. 
ξ δεδομ ἐν ἐδομένοις ὦ Δ. 

8 ἐμαυτῷ 4 16- 
δεπάνηι ἔοντν, Μοσχ κῶν Ῥιο 
αἰκίαν εχ Α. 1μἱά, παρασχόντα. 
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τεῦ τινὶ αἰτίην παρασχόνπι. “Δαθϑών κοτὸ ἐμωυτὸν ἧς Ξαρὰ 
μέλος ἤτοι τὶ εἶπας, ἢ πράξας, βὴ περιμείναιμὲ τοὺς μωμη- 
σομένους καὶ ἐπιπλήξοντας᾽" αὐτὸς δὲ ἐμωυτὸν μωμηδσαίμην, 
Ὁ μέχρι τοῦ ἀκέσασϑαι. ἘΕἰδείην γενναίως φέρειν τὰ προσ- 
σίπτοντα " ' καὶ τὰ μέτρια ἐκδεχοίμην ̓  ὥσπερ αὐτῶν ἔχει ἡ 

᾿ βοφύσις᾽ τοῖς δὲ ὑπερβάλλουσι μὴ καὶ τὸ παρ᾽ ἢ ἐμωυτοῦ 
σροστιϑείην. Ἑὐτυχίην εἰδείην φέρειν σωφρόνως, μήκοτε 
ὑπὸ εὐπρηγίης ἐς ὑπερηφανίην ἄλογον ἀερϑείην. Πλοῦτον 
ψομίξοιμι τὸν ἀρχέοντα βίῳ τῷ σώφρονι. "ἥπαυστον καὶ ἀκό- 
ρεότον ἐπιϑυμίην χρημάτων μὲν μήκοτε ἐχοίην, ' μούνων δὲ 
τῶν ὠφελεόντων τὴν ψυχὴν μαθημάτων ἐϑέλοιμι ἃ δεῖ ἔσεσθαι. 
Νικῴην νίχην τὴν καὶ ἐμοὶ καὶ τῷ προσδιαλεγομένῳ ἀβλα- 
βέα. Φιλοτιμέεσϑαι παρὰ καιρὸν πρὸς φίλους καὶ ἐν ταῖς 

40 ξητήσεσι “φυλασσοίμην. Μήκοτε καὶ παρὰ τὸ ἐμοὶ δοκέον ἐν 
ταῖς ξητήσεσι Ἦ τοῦ νικᾶν ἕνεκα ἔριν ἀσπασαίμην. ᾿Μήκοτε 

(δ))ὲπὶ βλάβῃ τοῦ ἀληϑέος, καὶ ὥστε " παρ᾽ ἃ αὐτὸς οἶδα πα- 
᾿ραλογίσασϑαι τὸν προσδιαλεγόμενον, ὃ ἐρίσαι ἐπαρϑείην. 
Τοῖς τὸ ἀληϑὲς λόγοις ξυνιστᾶσιν ἀεὶ ξυμμαχοίμην. ᾿άχο- 
λάστου ἢ ἐπιϑυμίης τι μήκοτε μηδὲ ἐννοηϑείην. ῥτυνείην ἀεὶ 
τοῖς σώφροσιν᾽ εἴη τέ μοι ἀεὶ προσδιαλέγεσϑαι, παρ᾽ ὧν ἐστί 

, τι Ἱπάμτως ἀπελθεῖν χρηστὸν προσλαβύντι. Μήκοτε ἐπκαρ- 
δοϑείην κέρδεος ἔνεχα πλημμελῆσαι. Φίλους ἐ “:φερόμένους 

τ καταρτίξοιμι. Φίλοιβ δυνάμενος καὶ τοῖς δεομένοις τὰ δέοντα 
ἐπαρχέοιμι. Φίλους ἐν κινδύνοις καταστάντας δυνάμενος 
ὀφελίειν, μήκοτε " ἐγκαταλίποιμι. Φίλων ξυμφορὰς, ἀφ᾽ 
ὧν οἷόν τε, ἐπανορϑοῦσϑαι προϑυμοίμην. “Ανπεομένοισε 
παρεὼν, ἐλαφρύνοιμι ἠπίῳ καὶ ἀκεσίμῳ λόγῳ τὰς ἀνίας. 
Εἰδείην ἐμωυτὸν αἰδέεσθαι. Τῶν καλῶν φιλομαϑείην ἀσχέ- 

," μέχρι ἄχρε Α. υεἶννε,͵ Ἰδοορδὶιια, ἵν Ῥχίοχίδιις 
Η καὶ τὰ μέτρια] καὶ μετὰ μέ. 

- 
ΟΣ νὰ ἐμὲ αὐτὸν] ἐμὲ ἐουτοῦ Α. Ἀο- 

Ῥοδιυϊ ἐμωντοῦ. 
1 μούνων ϑ᾽ αὐτῶν ὖφ.] μούνων 

δ᾽ ἃ τῶν αοἷφ. Ἀ. δ᾽ ἐκ τῶν ῥχο θ᾽ ἃ 
τῶν Ἴσοπ͵θοῖὶς Οαβηοσχιδ, ὃ δε αὖ- 
τῶν ϑομονσῖιιδ, δὲ χῖοχ αλὶς ἔσεσθαι 
Ρτο ἃ δεῖ ἔσεσθαι. δ᾽ ἐκ τῶν -- ἀδρή- 
ὅασϑαι, ἐπιδιεὲ εἰ ππκέγιγὲ υεἰέπι, νοὶ 
ἄρδεσθαι απίνεμιι μέ δοέαπάγιενε 
δωνίμνε ΨΕΥΜΝΕ εοπηλέϊονα ἐγγίρατγὶι 

Δ] οΚ ΠΟΣῚ χαῖΐο νἱάθῦησ δἰ περ]! -- 
οἱδδῖπια, αυδηι Ῥχοϊπάθ δεοιιῖαςα 
δι, ϑοα 1 εχίσγεποὶς ἤδοτθο. 

χὰ τῆς φίχηρ], τοῦ ψικάν Α. 
᾿ παρὰ) παρ᾽ ἃ Α. παρ᾽ ὃ ΟΘοε- 

αὐ Ταᾶτβο. 
ἢ ἐρίσαι] αἱρῆσαι Α. 

Ῥ πιϑυμίης πέρι μ. τι] ἐπιϑυ- 
μηρ τι μήκοτο Α, 

ᾳ παταρτζοιμι2 πὰ Α, 
: καταρτίζοιμι.} κατα τύ Δ, 

αταλείποιμε ων 
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“ οεμι. .Ζητοίην μὴ τὰ περισσὰ, ἀλλὰ περὶ ὧν ἄριστον, καὶΞ1 
ἃ μαθὼν ἐφελησοίμην.. Θεοὺς τιμῴην καὶ νόμῳ πόλιος, 
καἰ ἢ σχκουδῇ οἰχείῃ. νόῳ εὐσεβεῖ. ᾿Δεὶ τὸν " ἐν ἐμοὶ ϑυμού- 
μενον ἡμεροίην. Ἐϑίξοιμι ἐμωυτὸν ἵλεω εἶναι, καὶ μὴ πρὸς 
τὰ πρήγματα. ἔχειν δυσχόλως. Τίς πονηρὸς, καὶ τίνι τού“ 
των τί ποτὰ πέπρηχται, μὴ μέλοιμι᾽ εἰδείην δὲ τοὺς ἀγα- 
ϑοὺς, καὶ τούτους μεταδιώχοιμι. ᾿Οφείλοιμι. μηδενὶ μηδέν᾽ 
εἰ δέ κοτε ὑπ᾿ ἀνάγχης μεγάλης ἐς τοῦτο κατασταίην, γένοι- 10 
τό μοι τάχιστα ἐλευθέρῳ γενέσϑαι δυνηϑῆναι. Αϊνέοιμι τοὺς 
ἀγαθοὺς ἀφϑόνως᾽ φιλόψογον δὲ γλῶσσαν παντὸς " ἀποόστυ- 
γοίην. Εἰδείην σιγᾶν, περὶ ὧν ἄμεινον. ' 

᾿ 

΄ 

86 " Σωκράτους. (68 

Οὔτε ναῦν ἐξ ἑνὸς ἀγχυρίου, οὔτε βίον ἐκ μιᾶς ἐλπίδος 
ὁρμιστέον. 

87 " Θεμιστίου ἐκ τοῦ Μετριοπαϑοῦς ἢ Φιλοτέκνου. 
Οὔτω δὲ καὶ τῷ ἀνθρώπῳ: ἐγκεχρῶσϑαί ἐστιν ἀναγκαῖον 

ἡδονὴν, καὶ λύπην, καὶ ξύμπαντα τὰ ἄλλα παϑήματα, πλείω 
δὲ καὶ ἐμμονωτέραν τὴν λύπην. Καὶ τοῦτο αὖ πάλιν Αἴσωπος 
λέγει᾽ τὸν γὰρ πηλὸν αὐτῷ ὁ Προμηϑεὺς, ἀφ᾽ οὗ τὸν ἄν; 
ϑρωπον διεπλάσατο, οὐκ ἐφύρασεν ὕδατι, ἀλλὰ δαχρύοις. «0 
» Οὐχὶ οὖν ἐκκόπτειν αὐτὰ πειρᾶσϑαι χρεὼν ̓  ἀμήχανον γάρ. Σ 
γ41λ:᾽ εἴπερ ἄρα εἴη "“ ἐπικόπτειν τε καὶ πραῦνειν, κοιμίξειν 
τε ἐφ᾽ ὅσον δυνατὸν, χαὶ νουϑετεῖν" ταύτην γὰρ εὐμενῶς 
«ροσίεται τὴν ἐπιμέλειαν. Καὶ οὕτως σοι αὐτὰ παιδαγω- 
γοῦντι, ἀναφανήσεται χρήσιμά τε καὶ ὠφέλιμα, ἀντὶ ἀχρή- 
στων καὶ βλαβερῶν. Οὐ γὰρ ὁ Θεὸς αὐτὰ “ ἐνεκεράσατο τῷ 
ἀνθρώπῳ, ὅπως λώβην τε αὐτῷ καὶ αἶσχος προσϑείη, ἀλλὰ 
καὶ ταῦτα πρὸς διαμονὴν καὶ σωτηρίαν τοῦ γένους προσύ- εὺ 
φῃνέ τε καὶ προσῳκυδόμησε τῇ ψυχῇ" ϑυμὸν μὲν, ὅπως ἂν 

ἂ 

87- 
ἃ δὶς Α. "υἱοὶ φιοὰ παροὶ φιλο- 

ξένου εἰ 8 σοχγδοίοσε φιλοξέχνου. 
80. Ῥ ἃ ἐμοὶ] ἐν ἐμοὶ Α. Μοχ Α. ἡμε- νιὰο οἀ. Ηδτγαιιίη. Ῥ' 359. (. 

ρούβ.. Ὁ οὔκουν) οὐχὶ οὖν Α,, οἴπὶ οἷ, 

Χ ἀποσευγείηφ] ἀποστυγέοιν Δ. ὙΒογα 5:11. 
ς ἐπικόκπτειν) κόπχτειψ Α. 

ἃ ἐνεχράσατο Α. 

ε σπουδῇ οἰκοίην. σπ. οἰκεί ῃι ἃ 
πὲ εἷδ δὶ, δ᾽ κει Ξ Υΐι15. οὐἰκείῃ 
καὶ Τδσοορ δῖ Απϊπηδάν. Αἴδοη. 

ἃ δ᾽. Α. γί ὰς παῖ. ΟΥΣ, 32. Ρ. 
58ι. Ερίοΐος. ἔσ, 80. 

; 
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τὰ βλάπτοντα ἀμυνώμεθα' ἐπιθυμίαν δὲ ἐδωδῆς καὶ ποτῶν, 
ὁ πρὸς τὴν ξύμφυτον καὶ ἀναγκαίαν ἀποῤῥοήν᾽" καὶ οὕτω δὴ 
ἄλλο πρὸς ἄλλην ἦ τινὰ τεταγμένον τοῦ σώματος κῆρα. ΜΕέ- 

ἐψειν δὲ ἕκαστον χρὴ ἐν τῷ μέτρῳ’ καὶ δ τὸ μέτρον τοῦτο 
ἑκάστου γίνετας ἀρετή τοῦ μὲν θυμοειδοῦς, ἀνδρία" τοῦ δὲ 
ἐπιϑυμητικοῦ, σωφροσύνη τοῦ δ᾽ αὖ φιλοχρημάτου καὶ φι- 

40λοχερδοῦς, ἐλευϑεριότης τε καὶ μεγάλοπρέπεια' ὅσον δὲ ἐπτόη- 
᾿ (δ4)ται περὶ τιμὰς καὶ δυνάμεις καὶ ἢ προεδρίας, τούτον ἐστὶ τὸ 

μέτρον μεγαλοψυχία. "Εἰ δὲ ἀκόσμητα ἐαϑείη καὶ ἀϑεράπευτα 
ὑπὸ τοῦ λόγου, καϑάπερ φυτὰ ἥμερα καὶ χρηστὰ, ἐξαμελή- 
σαντος γεωργοῦ, ἀπαγριοῦται εὐθὺς καὶ ἐξυβρίξει, καὶ πα- 
ραβλαστάνει τὰς κακίας, καθάπερ ἀκάνθας χαλεπὰς καὶ φαρ- 
μακώδεις τοῖς τε ἄλλοις, καὶ μάλιστα τῷ χεκτημένῳ. Ἔστι 
δ᾽ ἐφ᾽ ὧν ἔμπαλιν καταφϑίνει καὶ ἀπομαραίνεται εἴσω τῆς 
ἀκμῆς" καὶ δέονται οὗτοι τοῦ λόγου ' οὐ κολούοντος καὶ ϑλ:- 

δο βοντος καὶ πιέξοντος, Ὦ ἀλλὰ τοῦ ἐπάρδοντός τε καὶ ἐκανάγον- 
ες φοὸς καὶ ἐρεϑίξοντος πρὸς τὴν αὔξην τὴν ἐοικυῖαν. Καὶ διὰ 

τοῦτο ἄρα ἑκάστην ἀρετὴν περικάϑηνται ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν δύο 
κακίαι" ἡ μὲν τὸ ἐνδεὲς τοῦ παθήματος ἀγαπώσα, ἡ δὲ τὸ 
σιλεονάξον ἀσπαζομένη. “εῖ δ᾽ οὐ πρὸς τὰ φαῦλα καὶ 
διεστραμμένα ὁρῶντας ἅπαντα ὁμοίως ὑποπτεύειν καὶ ἐξε- 
λαύνειν, ἀλλὰ τὸ βούλημα ἐξετάζειν τῆς φύσεως, καὶ πρὸς 
ὅ τι ἕκαστον τῶν παϑημάτων ἐνεφύτευσεν καὶ ἐνεσημήνατο 

τῇ ψυχῇ. 
88 " Πορφυρίου ἐκ τοῦ Περὶ τῶν πρὸς τὰ νοητὰ ἀφορμῶν. 

42 .ᾺἍλλαι ὃ ἀρεταὶ αἴ τοῦ πολιτικοῦ, καὶ ἄλλας αἵ τοῦ 
α«ρὁς ϑεωρίαν ἀνιόντος, καὶ διὰ τοῦτο λεγομένου θεωρητικοῦ 
καὶ ἄλλαι αἱ τοῦ ἤδη τελείου ϑεωρητικοῦ, καὶ " ἤδη ϑεατοῦ'" 
φαὶ ἄλλαι αἱ τοῦ νοῦ, καϑὸ νοῦς, καὶ ἀπὸ ψυχῆς καθαροῦ. 

. πρὸς] καὶ πρὸς Α. 
δ τίνα ἀδεδὶ Α. Μοχ ὑῬτο κῇρα 

ΟεἼπεσιιβ ἰεβθπάντα ςϑιδδῖ χρείαν. 
Ε τῷ μέτρον Α. 
Ὁ προσεδρίας Α. Μοχ γνιυϊβο μέ- 

τρίον., 
ἱ οὐ κολούοντος]  ͵ρὸ ἀφεοεὶ οὐ. 

Τεὰϊ εχ Α. 
κ ἀλλὰ τοῦ --- ἐρεθίξοντος.) 58Ρ- 

ῬΙονὶ ὁχ Ὑμοπιδιϊο, ἐοικυῖαν »χοὸ 
οἰκείαν οχ Α. 

88. 
ἃ ϑῖς Α. Οδβμοσιδ: Ῥογρἧγγ. ἐπ 

ἴδ. ε οοεαδἰοπίῤμε αὐ ἱπίεἰ ἐδίΐτα. 
Ἠοϊείοπτις ἀα δοσριὶβ Ῥοσρδυτσιιὶ 
Ο. ;χ. δεπίεμκήέαγιν σας αὦ ἐπεξἐ ἐν 
εἰδίϊια Ῥεγάμοιιπί. Πορφυρίου περὶ 
ἀρετῶν. ϑομοιν. Ῥβιιοα χυδα πποὶ- 
π}}15 ἱπτουδοθηῖ, ἐσ Ἡο]ειριίδεα 
εὐϊιίομπε δα αὶ Ἀοπιδα χ650. 

Ὁ ἄλλαι αἱ ἀρεταὶ τοῦ Α. 
ς ἤδη ϑεατοῦ) ἐνδιαθέτου Ά. 
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Ατ μὲν τοῦ πομτιχοῦ ἐν μετριοπαθεία ὁ τοῦ ἀλόγου κείμεναι, 
τῷ ἔκεσθαι καὶ ἀχολουϑεῖν τῷ λογισμῷ τοῦ καϑήχοντος κα- 
τὰ τὰς πράξεις. Διὸ πρὸς κοινωνίαν βλέπουσαι τὴν ἀβλαβῆ 
τῶν πλησίον, ἐχ τοῦ συναγελασμοῦ, καὶ τῆς χοινωνίαρ πο-(55) 

,ελιτικχὶ λέγονται. Καὶ ἔστι φρόνησις μὲν περὶ τὸ λογιξόμε- 10 

νον" ἀνδρία δὲ, περὶ τὸ ϑυμούμενον' σωφροσύνη δ᾽ [ἐν 
ὁμολογίᾳ καὶ συμφωνίᾳ ἐπυϑυμητικοῦ πρὸς λογισμόν᾽ δικαιο- 
σύνη δὲ] ἡ " ἑκάστου τούτων ὁμοῦ οἰχειοπραγία, ἀρχῆς πέρε 
καὶ τοῦ ἄρχεσθαι. 441 δὲ τοῦ πρὸς ϑεωρίαν προκόπτοντος 
ϑεωρητιχοῦ ἐν ἀποστάσει κεῖνται τῶν ᾿ἐντεῦϑεν᾽ διὸ καὶ κα- 
ϑάρσεις αὗται λέγονται ἐν ἀποχῇ ϑεωρούμεναι τῶν τοῦ σώ- 
ματος πράξεων, καὶ συμπαϑειῶν τῶν πρὸς δ αὐτός ἀὗται 
μὲν γὰρ τῆς φυχῆς ἀφισταμένης πρὸς τὸ ὄντως ὄν' αἵ δὰϑ0 
“τολιτικαὶ τὸν ϑνητὸν ἄνϑρωπον ᾿κατακοσμοῦσι. Καὶ πρό- 
ὅδρομοι δὲ πολιτικαὶ τῶν καθάρσεων᾽ δεῖ γὰρ κοσμηϑέντα 
κατ᾽ αὐτὰς ἀποστῆναι τοῦ σὺν σώματι πράττειν τι προηγου- 
μένως. Διὸ ἐν ταῖς καϑάρσεσιν τὸ μὲν μὴ συνδοξάξειν τῷ 
σώματι, ἀλλὰ ᾿μόνον ἐνεργεῖν, ὑφίστησι τὸ φρονεῖν, ὃ διὰ 
τοῦ καϑαρῶς νοεῖν τελειοῦται" τὸ δέ γε μὴ ὁμοπαϑεῖν, συνί- ᾿ 
στησι τὸ σωφρονεῖν' τὸ δὲ ' μὴ φοβεῖσθαι, ἀφισταμένην τοῦ 30 
σώματος ὡς εἰς κενόν τι, καὶ μὴ ὃν, τὴν ἀνδρίαν. ᾿Ηγου- 
μένου δὲ λόγου, καὶ νοῦ, καὶ μηδενὸς ἀντιτείνοντος, δικαιο- 
σύνη τὸ τοιοῦτον. Ἢ μὲν οὖν κατὰ τὰς πολιτικὰς ἀρετὰς διά- 
ϑεσις, ἐν μετριοπαϑείᾳ ϑεωρεῖται, τέλος ἔχουσα τὸ ξῇν, ὡς 

ρῶπον κατὰ φύσιν" ἡ δὲ κατὰ τὰς ϑεωρητικὰρ, ἐν ἀπα- 
ϑείᾳ" ἧς τέλος ἡ πρὸς Θεὸν ὁμοίωσις. Ἐπεὶ δὲ κάθαρσις, ἡ 
μέν τις ἦν καθαίρουσα, ἡ δὲ κεκαϑαρμένων᾽ αἷ καϑαρτικαὶ 
ἀρεταὶ κατ᾿ ἄμφω ϑεωροῦνται τὰ σημαινόμενα τῆς καϑάρσεωρ' 40 

καθαίρουσί τε γὰρ τὴν ψυχὴν, καὶ καθαρϑείσης σύνεισι" τέ- 

λος γὰρ " τὸ κεκαϑάρϑαι τοῦ καϑαίρειν. ᾿4λλ᾽ ἐπεὶ ' τὸ κα- 

) 

“ 

ϑαίρειν καὶ χεκαθάρϑαι ἀφαίρεσις ἦν παντὸς τοῦ ἀλλοτρίου,(56) 

γ, ἐ μὴ φοβεῖσθαι] μὴ οτι. Α. υἱὲ 

ἁ τοῦ ἀλόγου κ.7 τοῦ 1λο κι Α. πιοχ καινὸν ὑχὸ χερόν, 

τοῦ Σ ὑρέστου τούτων ὁμοῦ] ἑκάστου κ τοῦ κεκαϑάρϑαι) τὸ ὑκεκαϑάρθαε 
Αὐβεῃ. δὲ σρδυῦβᾷο Οαδποτ. δι} ]]ο «εἰ ἐστεῦϑεν ] Ῥοτίε ἐνταῦϑα. Οτε. δηῖο ἔ. καθαρϑείσῃ. 

ε αὐτὸ] ξαντὸ Ἅ. ἢ τοῦ καθ. καὶ κεκ.--- τοῦ παντός] 
Ὁ" μόνῃν»] μύνον Α. τὸ καϑ. καὶ τὸ κικ. --- παντός Αχε. 
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τὸ ἀγαθὸν ἕτερον ἂν εἴη τοῦ Ἦ καϑαίροντος᾽ ὥστε. γε πρὸς 
τῆς ἀκαϑαρσίας ἀρκεῖ" ἀλλ᾽ ἀρκχέσει μὲν ἡ κάθαρσις, τὸ δὲ 
καταλειπόμενον ἔσται τὸ ἀγαθὸν, καὶ οὐχ ἡ κάθαρσις. "42. 

δολὰ ἡ ψυχῆς φύσις οὐκ ἦν ἀγαϑὸν, ἀλλ᾽ ἀγαϑοῦ μετέχειν 
δυνάμενον, καὶ ἀγαϑοειδέρ᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο ἐν ἀαχῷ. 
Τὸ " οὖν ἀγαϑὸν αὐτῇ, ἐν τῷ συνεῖναι τῷ γεννήσαντι" κακία 
δὲ, τὸ τοῖς ὑστέροις. Καὶ διπλῆ γε κακία, τό τὰ τούτοις 
συνεῖναι, καὶ μετὰ παθῶν ὑπερβολῆς" διόπερ αἵ πολιτικαὶ 
ἀρεταὶ μιᾶς γοῦν" αὐτὴν κακίας ἀπαλλάττουσαι, ἀρεταὶ ἐχρί- 
ϑησαν, καὶ τίμιαι" αἱ δὲ καθαρτικαὶ, τιμιώτεραι, καὶ τῆς ὡς 
Ῥ ψυχικῆς κακίας ἀπαλλάττουσαι. “4εῖ τοίνυν καϑμραμένην 

Ξϑ αὐτὴν συνεῖναι “τῷ γεννήσαντι. Καὶ ἀ ἀρετὴ ἄρα αὐτῆς μετὰ 

τὴν ἐπιστροφὴν αὕτη, ἥπερ ἐστὶν ἐν γνώσει καὶ εἰδήσει τοῦ 
ὄντος" οὐχ ὅτι οὐκ ἔχει παρ᾽ αὐτῇ ταύτην, ἀλλ᾽ ὅτι ἄνευ 
τοῦ πρὸ αὐτῆς, οὐχ ὁρᾷ τὰ αὐτῆς. ""4λλο οὖν γένος τρί- 
τον ἀρετῶν μετὰ τὰς καϑαρτικὰς καὶ τὰς πολιτικὰς, νοερῶς 
τῆς ψυχῆς ἐνεργούσης" σοφία μὲν καὶ φρόνησις ἐν ϑεωρίᾳ 
᾿ ὧν νοῦς ἔχει, δικαιοσύνη δὲ ἐν οἰκειοπραγίᾳ μὲν ἐν " τῇ 

1Ἰοπρὸς τὸν νοῦν ἀκολουϑίᾳ καὶ τῷ πρὸς νοῦν ἐνεργεῖν. Σω- 
φροσύνη δὲ ἡ εἴσω πρὸς νοῦν “ στροφή ἡ δὲ ἀνδρία ἀπά- 
ϑεια, καϑ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ πρὸς ὃ βλέπει ἀπαϑὲς ὃν τὴν φύσιν. 
Καὶ ἀνταχολουϑοῦσί γε αὖται ἀλλήλαις ὥσπερ καὶ ἄλλαι. 

᾿ Τέταρτον εἶδος ἀρετῶν τὸ τῶν παραδειγματικῶν, αἴκερ ἦσαν 
(δγ)ὲν τῷ νῷ κρείττους οὖσαι τῶν ψυχικῶν, καὶ " τούτων ὥσπερ, 

παραδείγματα: "ἐπιστήμη μὲν ἡ νόησις, σοφία δὲ γιγνώσκων 
. ὁ νοῦς" τὸ δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ σωφροσύνη, τὸ δὲ οἰκεῖον. ἔρ- 

τὰ καϑαίροντος] καϑάραντος Α. 
Μοχ πρὸ ῥγὸ πρὸς Αγξξδη, ἀπὸ  Μ5. 
δρυὰ δοδονίιπι. ὥστ᾽ εἴγε πρὸ τῆς 
ἀχαϑαρσίας ἀγαϑὸν ἦν τὸ καϑαι- 
ρούμενον, ἢ κάϑαρσις ἠρκεῖ. οἁ. 
Ἡο]είοι:. 

᾿ οὖν) γοῦν Α. 
ο αὐτὴν κακχίας] χακίαρ αὐτήν. 

Ῥ ψυχικῆς] ψυχῆς ΑΔ. 
ατι 

αᾳ τῷ γενψήϑεντι Α. 
σ τοῦ , 500] τὰ πρὸ Α. 
8 ἀλλ᾽ οὖν] ἄλλο ΑΥδθῃ. 
ι ὧν νοῦς) ὧν νοῦρ Α. Οδεπηό- 

σιβ ἴπ πιδυρίπο; Ζεσο τοῦ ὄντος 
γοῦν. ϑομονίας ἀθαϊξ ἣν, δοομῖιδ 

ἃ τῇ πρὸρ] τῇ καὶ πρὸς Α. εἴ 
Ὥλοχ πρὸς τὸν Ψψοῦν. 

νν στροφὴ] συστροφὴ Ατεδη. ατιο- 
πιοᾶο εὐϊαιϊὶ δοϊιονίιδ. Ἵ 

χ τούτων) τούτων παραδείγματα 
Α. τούτων παραδείγματα, ὧν καὶ 
τῆς ψυχῆς ἦσαν ὁμοιώματα" ψοῦς 

ἐν ῳφ ἅματα, ὥσπερ παραδείγ- 
ματα. ἩοϊΞῖρω. 

Υ ἐπιστήμ μῃ μὲν} ἐπιστήμη δὲ Α. 
ἩοΪεῖ. εἴ φρο φόνησιρ Ῥχο νόησιρι Μοχ 
νιυϊξο σοφίαν 
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γον ἡ " οἰχειοπραγία, ἡ δὲ ἀνδρία, ἡ ταυτότης, καὶ τὸ ἐφ᾽ Ὁ 
ἑαυτοῦ μένειν καϑαρὸν διὰ δυνάμεως περιουσίαν. Τέτταρα 
τοίφυν ἀρετῶν γένη πέφῃνεν᾽ [ὧν] αἱ μὲν ἦσαν αἴ τοῦ νοῦ 
αἴ παραδειγματικαὶ, καὶ σύνδρομοι αὐτοῦ τῇ οὐσίᾳ" αἱ δὲ 
4 ψυχῆς πρὸς νοῦν ἐνορώσης ἤδη καὶ πληρουμένης ἀπ᾽ αὐτοῦ" 
αἱ δὲ ψυχῆς ἀνθρώπου καϑαιρομένης τε καὶ καθαρϑείδης ἀπὸ 
σώματος, καὶ τῶν ἀλόγων παϑῶν᾽ αἴ δὲ. ψυχῆς ἀνθρώπου 
καταχοσμούσης τὸν ἄνϑρωπον, διὰ τοῦ τὰ μέτρα τῇ ἀλογίᾳ ἀφο- 
οίζειν, καὶ μετριοκάϑειαν ἐνεργάξεσθαι. Καὶ ὁ μὲν ἔχων 80 
τὰς μείζους, ἐξ ἀνάγκης ἔχει καὶ τὰς ἐλάττους" οὐ μὴν καὶ 
ἔμπαλιν. Οὐκ ἕτι μέν τοι ἢ ὁ ἔχων τὰς μείξους, ἐνεργήσει 
καὶ κατὰ τὰς ἐλάττους προηγουμένως, ἀλλὰ μόνον κατὰ 
«ερίστασιν τῆς γενέσεως. "Ἄλλοι γὰρ οὗ σκοποὶ, ὥσπερ εἴρη- 
ται, καὶ κατὰ γένος διάφορο. Τῶν μὲν γὰρ πολιτικῶν 
μέτρον ἐκιϑεῖναι τοῖς πάϑεσι πρὸς τὰς ἐν τοῖς κατὰ φύσιν 

ἐνεργείας" τῶν δὲ καϑθαρτικῶν, τελέως τῶν παϑῶν ἀποστῆ- 
δαι, τὸ τέως μέτρον λαμβάνον" τῶν δὲ πρὸς νοῦν ἐν-40 
δργῆσαι, μηδὲ τοῦ ἀποστῆσαι ἐκ τῶν παϑῶν εἰς ἔννοιαν 
ἐρχομένους" τῶν δὲ ᾿ μηδὲ πρὸς νοῦν ἐχουσῶν τὴν ἐνέρ- 
γειχαν, ἀλλὰ τῇ αὐτοῦ οὐσίᾳ εἰς συνδρομὴν ἀφιγμένων. 
“ Διὸ καὶ ὁ κατὰ μὲν τὰρ πτραχτικὰς ἐνεργῶν, σπουδαῖος ἦν(58) 
ἄνϑρωπος" ὁ δὲ κατὰ τὰς καθαρτικὰρ δαιμόνιος ἦν ἄνϑρω- 
πος, ἢ καὶ δαίμων ἀγαθός ὁ δὲ κατὰ μόνας τὰς πρὸς τὸν 

ψοῦν Θεὸς" ὁ δὲ κατὰ τὰς παραδειγματικὰς, Θεῶν πατήρ. 50 
᾿ἘἘπιμελητέον οὖν μάλιστα τῶν καϑαρτικῶν ἡμῖν, σχεψαμέ- 
ψοιρ, ὅτι τούτων. μὲν ἡ τεῦξις ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, διὰ τούτων 
δὲ καὶ ἡ εἰρ τὰς τιμιωτέρας ἄνοδος. 4΄πηὸ ϑεωρητέον ἄχρι 

τίνος καὶ πόσον οἷά τε παῤαλαμβάνεσθαι ἡ κάϑαρσις. Ἔστι 
μὲν γὰρ ἐν ἀποστάσει σώματος, καὶ τῆς ἀλόγου παθϑητιχῆς 

᾿ .} δἐκδιυπραγία.) Οεεποτὰς ἱπ ἀποστῆδαι -- ἀφιγμένων Ἠοϊείεη. 
σπλυρῖπε: δικαιοσύνη οὐδεπάινη υἱς πδροῖ: εξ ἔννοιαν ἀφικνουμένους. 
ἀεέκν. τῶν δὲ λοιπῶν ἀναλόγως τοῖς εἰφη» 
ΝΜ, φυχῆς πρὸς.) ψυχῆς ἤδη πρὸς μένο 

" ἦ ὰ μηδὲν μηδὲ Αγδθῃ. μηδὲν γμοεῖ 
Ν ὁ ἔχων τὰς μείξουε.) εἰ ἔχεν νοῦν "Ἰπδοτῖ! Α 
τῶς ἐλάττους ὁ μὴ. ἔχων εὡς μεί- δ ὁ μὲν κατὰ) διὸ καὶ ὁ 
ξζους Ατεεῖ. καὶ τὸ ἔχειν καὶ τὰξφ κατ 
ἐλάττους Α. Ἑαϊάϊε δοιιονΐαε: ξ τ ὃὲ δ τὰ να τὰς παρα- 
πὲν τοι (καὶ εἰ ἔχει τὰς ἐλάετουρ) δειγματικὰς] ὁ ὃ κατὰ αἰ τὰρ' 
ὃ μὴ ἕ φοῦς τὸν νοῦν ϑεόρ' δὲ δὲ: κατὰ τὰῤ 

ς λαμβάνον.) λαμβάνων Α. Ῥτο καραϑεγμαεικὰρ Ἀ. Αχεοι, “" 
ΒΊΟΒΛΑΙ ΕΚΟΆΙΣΕΟ. ΥΟ],.. ἷ. Ὦ 



(ὅθ) μὴ " ἐμποδίζοιτο. 

. [1 

΄ 

. 

δ0 ΙΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΎ τι 4. 

φέκιμήσεως. Πῶς δ᾽ ἂν γένοιτο, καὶ ἄχρι τίνος, δητέίον. Πρῶ- 
φον μὲν οἷον ϑεμέλιος καὶ ὑποβάθρα τῆς καθάρσρως, τὸ 
γνῶναι δαυτὸν ψυχὴν ὄντα, ἐν ἀλλοτρίῳ τῷ ὃ πράγματι, 
καὶ ἑτερουσίῳ συνδεδεμένον δεύτερον δὲ, τὸ ἀπὸ τούτου 
ὁρμώμενον τοῦ πείσματος, συναγαγεῖν αὑτὸν ἀπὸ τοῦ 
σώματος (καὶ τοῖς μὲν τόκοις) πάντως γε μὴν ἀπαθῶς πρὸς 
δ αὐνὸ διατιθέμενον. ᾿Ενεργῶν μὲν γάρ τιρ συνεχῶς κατ᾽ 
αἴσθησιν, " εἰ καὶ μὴ μετὰ προσπαθείας , καὶ τῆς τοῦ ἤδεσθαι 

10 ἀπολαύσεως, τοῦτο ποιεῖ" ἀλλ᾽ οὖν ἐσχέδασται περὶ "τὸ 
σῶμα, δυναφὴς αὐτῷ κατὰ ταύτην γινόμενος, " προσκάσχων 
δὲ ταῖς τῶν αἰσθημάτων ἡδοναῖς ἢ λύπαις, σὺν '' προθυμίᾳ 
καὶ ἐκινεύσει συμκαθϑεῖ' ἀφ ἧς δὴ μάλιστα διαθέσεως 
ὐτὸν προσήκει ἑαϑαίρειν. Τοῦτο δ᾽ ἂν γένοιτο, εἰ καὶ 
τὰς Ἡ ἀναγχαίας τῶν ἡδονῶν, καὶ τὰς αἰσθήσεις ἰατρείας 
ἕνεκα μύνον τις παραλαμβάνοι, ἢ ἀπαλλαγῆς πόνων, ἵνα 

““φαιρετέον δὲ καὶ τὰς ἀλγηδόνας " "5 εἰ 
δὲ μὴ οἷόν τε εἴη, πράως οἰστέον ἐλάττους τιϑέντα τῷ πὴ 

φοσυμπάσχειν. Τὸν δὲ ϑυμὸν ὡς οἷόν τε ἀφαιρετέον, καὶ 
" μελετητέον πάντη" εἰ δὲ μὴ, αὐτῷ γοῦν «συναναμιγνύναε 
τὴν προαίρεσιν, ἀλλ᾽ ἄλλου εἶναι τὸ ἀπροαίρετον" τὸ ὃ᾽ 
ἀπροαίρετον ἀσϑενὲς καὶ ὀλίγον" τὸν δὲ φόβον πάντη, περὶ 
οὐδενὸς γὰρ φοβήσεται" τὸ δ᾽ ἀπροαίρετον καὶ ἐνταῦϑα. 
"Χρηστέον δὴ ἄρα καὶ ϑυμῷ καὶ φόβῳ ἐν νουϑετήσει" ἔπι- 
ϑυμίαν δὲ παντὸρ φαύλου ἐξοριστέον᾽ σίτων δὲ καὶ ποτῶν 
οὐκ αὐτὸς ἕξει, “ἧπερ αὐτός" ἀφροδισίων τε τῶν φυ- 
σικῶν, ἰοὐδὲ τὸ ὀπροαίρετον᾽ εἰ δ᾽ ἄρα, ὅσον μέχρι φαν- 

80 τασίας προπετοῦς τῆς κατὰ τοὺς ὕτνους. “Ὅλως δ᾽ αὐτὴ 

ε πραγματι] σώματι Αγβϑῃ. 
Δ. ἴῃ τοχῖι, αυΐ ἴδπιθα πράγματι 
δι ρτδεστὶρίμπι δεαθοὶ ἃ Ρ. χ. 

Ἀ αὐτὸ] αὐεὸν Α. υϑὶ πιοχ συνῦ- 
χῶς τις. 

ἱ καὶ μὴ] εἰ καὶ μὴ Ατεθη. Οε6- 
ΠΟΣιῖΣ ΤῈ ἸΠΑΥΡ. : δογεαν καν. οἱ εἰσ᾽ 
Ἡοϊεΐει. 

κ προσπάσχονν) προπάσχων Α. 
1 προϑυμίᾳ  προθεσμίᾳ ΑΥδΘΏ. 

Μοχ Ν ἢ φοταῖι βοδονίω Ροοὲ 
ἐπιρεύσει. 

Σὰ εἶν “ . αγηαίας} ἀνάγκας Ατοοιι 

το 
: ἐμποδίζοιτο] ἐμποδιάξοι Α. 
ο εἰ δὲ μὴ] εἰ δὲ τὸ μὴ Α. Μοχ 

ἐλάττω Α. σἱ τὸ μὴ σ. Ατερη. 
Ῥ μελετητέον) Οἀξηθσιις ἴπ παδΥᾷ. 

Ἐογίε παραιτητέον. 
4ᾳ συναναμιγνῦναι τ. π. ἀλλ᾽ ἄλ- 

λου ἐ, τ.  ἀ.} ΟδδησΥιδ ἱπ ΣΔΣ 
"βοτίε μὴ συναναμιγνῦναι τ. π᾿. ἐλ’ 
ἄλλως εἶναι καὶ προ. 

Σ : ζοηστέον δὴ) ἐθηστέον κὴ Α. 
ἥπε} ἢ ἧσπερ 

: οὐδ 10} Οεέπαταν ἱπ ἸΠΕΣΕ. : 



Ῥ 

». 84. ΜΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. Ὁ δλ 

μὲν πάντων ἡ ψυχὴ νοερὼ τοῦ καθαιρομένου "τοὐξῶν ἔστω 

παϑάρά. Βουλέσθω δὲ καὶ τὸ κινούμενον πρὸς τὸ " ἄλογον τῶν 
σωματικῶν παθῶν ἀσυμπαθῶς κινεῖσθαι καὶ ἀπροσικιώῶς, 

ὥστε «αἱ τὰς “νήσες, εὐθὺς τὰ λύεσθαι τῇ γειενιάάει τοῦ. 

λογιξζομένουι ὁ. ἘΣ 
89 " Πλάτωνος ἐκ τοῦ διδονοις ' 

τ Ζῷ ὄντι ἄρα, ἔφῃ, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοδοφοῦντεθ, 
ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς ἀνθρώ. 
(ων φυβερόν. : ΝΝ 

890 "Πλάτωνος ἐκ. τοῦ ̓Κλειτοφῶντορ. ᾿ 
Τούτοις δὴ τοῖς λόγοις καγκίλως λεγομένοιρν ὡς διξακι (0 

εὸν ἀρετὴ, ζϑὶ πάντων ἑαυτοῦ δεῖ ̓μάλμστα᾽ ἐπιμελεῖσψαι,, "ΟΝ 
σχεδὸν. οὔτ᾽ "ἀντεῖπον πώποτε, οὔτ᾽ οἶμαι μῇ ποτε." ὕστε: 
ῦον ἀντείπω. ΝΣ 

81 “ Πλάτωνος ἐχ τοῦ Μενεξένου Γ ̓ Ἐκιταφίον. . 60) 
᾿Δλλὰ «ἂν πλῆθος, καὶ πᾶς πλοῦτος, ἀρετῷ ὑκείκεις .. 

92 “ Πλάτωνος Πολιτείας ξ. 
» Κάλλιστα γὰρ δὴ τοῦτο καὶ λέγεται,. καὶ λολέξεται, ' 

ὕτε τὸ μὲν ὠφέλιμον καλὸν, τὸ δὲ βιαβερὸν αἰσχρόν.. Παν»" 
κάπασι μὲν οὖ. .- 

93 " Πλάτωνος ἐν Πολιτείᾳ πέμκτῃ. 
τι μάταιος, ὃς γελοῖον ἄλλο τὶ ἡγεῖται ἢ τὸ κακὸν" 50 

κακαὶ ὁ γελωτοποιεῖν ἐκιχειρῶν, εἰς ἄλλην τινὰ ὄψιν ἀκχὸ- 
βλίπων, ὡς γελοίου, ἢ τὴν τοῦ ἄφρονός τε καὶ κακοῦ" ὃ καὶ 
καλοῦ αὖ ππουδάξει, εἰς ἄλλον τινὰ σχοπὸν "στησάμενος, ἢ 
τὸν τοῦ ἀγαθοῦ. 

᾿ξ 
εούτων»] ἀτου Α. 56 4 440, Ὦ. διμερὶ:- 

Ν ὕπο ἃ ἀνάλογον ἂι Εἰΐον ὕλότανος ἼΣ ἐπὶρ 
89. 

« 5ϊς Α. δἰπιρ᾽ οτος Πλάέωνος ἃ 8ί- ΑἹ 8εὶ!. ὌΝ 487. τοῦ αὐτοὺ 
Τσχίηο. νὰ 8 Ῥι 67. Ε,. εἂ, Ἡ. ϑιορῖ, Τυΐηο. 

90. Ῥ κάλλιστ» κάλλιστα Α. 
α 810 Α. 46. ν. 408. Β. δὶπ:ρ] 

ΓΟ 1 Πλάτωνος Τίς, 
» ἀντεῖπον) ἀκεῖπον ΒΒ. 
ἐ ἕξειν ὑπὲρ ὧν] 51. Οειπ. ἕξειν 

α 85 Ὑτίπα. ὅδ, Ῥ. 455: 
Ὁ καὶ καλοῦ ἂν σκουδάζει)] Οοδέκ 

Ῥὶειομΐε Ἀσρίυς δίποεοὶξ γεσθα 
ΕΑ. ΤΥπο. οἵ τη Ῥ]αῖοπο. οοιις 

ἘΔΏ16 ἐπ Α. πιδησίχδ Θεὶ ἱπ)ατία 
ἐεπιροσίβ. Ῥγοὸ ὑπὲρ ὧν τεροειιὶ ὅσ- 
ἕερον Εχ Ῥ]δίοο, 

καλυῦ αὖ, (6,6) πὸπ ἀν δι Ὑτίπο.) 
41:86 γὙἶξο ἐπ Θχθι ρ] δυῖθιὶθ Ἰδιλιε 
δοτίρίοτί ἀδδηῖ, 

Ἐ δεησάμενο!) στηφάμενον Β, 



δὰ ἸΏΑΝΝΟΥῪ ΣΤΩΒΑΪΟΥ ΠΝ 

94 " Ἠλάτωνος Ἰολικείας εἰ. 

Ἔν γὰρ φρονίμοιρ. τ καὶ φίλοις, περὶ τῶν μεγίσγων 
τἀληδὴ εἰδότα λέγειν, ἀσφαλὲς καὶ ᾿ϑαῤῥαλέον᾽ ἀπιστοῦντα 
ἃὲ, καὶ ἕητοῦντα ἅμα τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, ὃ δὴ ἐγὼ δρῶ, 

36 φοβερόν τὸ καὶ σφαλερὸν οὔ τι γέλωτα ὀφλεῖν. 

86 " Πλάτωνος “Νύμων ξ. 
δ  ούδέ γε ὁπότ᾽ ἂν χρήματά τις ἐῤᾷ κεᾶσϑαι μὴ καλῶς, ΕῚ 
μὴ δυσζερῶς φέρῃ. κτώμενορ, δώροις ἄρα τιμᾷ τότε τὴν 
Ῥ ἑαυτοῦ ψυχήν' καντὸς μὲν οὖν λείπει" τὸ γὰρ αὐτῆς τίμιον 
ἅμα καὶ καλὸν ἀποδίδοται σμικροῦ χυνσίου" «ἄς γὰρ ὃ τ᾽ 

᾿264πὶ νῆς καὶ ὑπκὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος. --- Τίμιον 
(διγεῖναι δῶμα οὐ τὸ καλὸν, οὐδὲ ἰσχυρὸν, " οὐδὲ τάχος ἔχον, 

οὐδὲ μέγα, οὐδὲ γε τὸ ὑγιευνὸν , Καί τοι πολλοῖς ἂν τοῦτό 
γε δοκοῖ' καὶ! μὴν οὐδὲ τὰ τούτων γε ἐναντία" τὰ δ᾽ ἐν τῷ 
μέσῳ ἁπάδης τἄύτης τῆςΓ ἕξεως “ἐφαπτόμενα, σωφρονἐσ- 
τατα ἅμα τε κιὰ ἀσφαλέστατα εἶναι μαχρῷ. Τὰ. μὲν γὰρ 
χαύνους τὰς ψυχὰς καὶ ϑρασείας ποιεῖ, τὰ δὲ ταπεινάς τὸ 
“καὶ ἀνεδευδέρους'" ὡς δ᾽ αὕτωρ ἡ τῶν χρημάτων καὶ κτη- 

Ἰομάτων «τῆσις ἵκαὶ τιμήσεων κατὰ τὸν αὐτὸν ῥυϑμὸν ἔχει" 
τὰ μὲν ὑπέρογκα γὰρ ἑχάστων τούτων ἔχϑρας καὶ στάσεις 
ἀπεργάζεται ταῖς πόλεσι καὶ ἰδίᾳ, τὰ δ᾽ ἐλλείποντα δουλείας ἢ 

 ᾧς ἐπὶ τὸ κολύ. “Μὴ δή τις φιλοχρηματείτω παίδων γε ἕνεκα 
ὅτι πλουσιωτάτους καταλείψει" οὔτε γὰρ ἐκείνοις οὔτε αὐτῇ 

᾿φόλει ἄμεινον" ἡ γὰρ τῶν νέων ἀχολάχευτος οὐσία, τῶν δὲ 
ἀναγκαίων μὴ ἐνδεὴς αὐτὴ μουσικωτάτη τε καὶ ἀρίστη 
ξυμφωνοῦσα γὰρ ἡμῖν καὶ συναρμόττουσα εἰς ταῦτα, ἄλυπον 
τὸν βίον ἀπεργάζεται. Παισὶ δ᾽ αἰδῶ χρὴ πολλὴν, οὐ χρυ- 
σὸν καταλείπειν. Οἰόμεθα δ᾽ ἐπιπλήττοντεςρ τοῖς νέοις 
ἀναισχυντοῦσι τοῦτο καταλείψειν τὸ δ᾽ ἔστιν οὐκ ἐκ τοῦ νῦν 

 δχαρακέλεύσματος τοῖς νέοιρ γιγνόμενον, ὃ παρακελεύονται 

94. ἃ δοκεῖ] δοχοῖ Α, οὐπὶ νυΐᾳ. Ῥ]Α- 
α ὅ16 Α. 86]. Ρ. 450. Ὦ. ἰοπῖε Ἐχϑιη}]: 
Ὁ ϑαρσαλέο») δαφραλέον Α. ὁ ἐφαπεόμενα)] ἐφεπεόμενα Α. 

Σ καὶ τιμησεῶν ιἱδαῖ6 δὰ βίον 
95. ἀκεργάξεται ἀοὰϊ εχ Α. 

, 8 8ῖς Α. 8ε]}, Ρ. 737. Ἑ,, ε παρακπελεύματος τοῖς νέοις] 
ον Ὁ δαντοῦ παρακελεύυσματος τους νέους Α. τἰϑὸὶ 

ς οὐδὲ δ) αὐτοῦ οὐδὲ τὸ τάχος ΔΑ. πιὸοχ ὁ δὲ ἔμφρων» --- τοὺς σέο 
ὮΔῚ τῶοχ Ομ. ψα. ἀεειηξ. 



Ρ.38. ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ .. Θ΄ δ8 
λέγοντες, ὡς δεῖ πάντα αἰσχύνεσθαι τὸν νέον. Ὃ δὲ. 
ἔμφρων νομοϑέτης τοῖς πρεσβυτέροις. ὧν μᾶλλον παρακελεύ-. 
οἰἶτο αἰσχύνεσθαι τοὺς νέους, καὶ πάντων μάλιστα εὐλαβεῖ-. 
σϑαι, μή ποτέ τις αὐτὸν ἴδῃ τῶν νέων, ἢ καὶ ἐπακούδσῃξο. 
δρῶντα ἢ λέγοντά τι τῶν αἰσχρῶν" ὡς ὅπου ἀναισχυντοῦσι 
δ γέροντες, ἀνάγχη καὶ νέους ἐνταῦϑα εἶναι ἀναιδεστάτους. 
Παιϑδεία γὰρ νέων διαφέρουσά ἐστιν ὅμα καὶ ᾿αὐτῶν, οὐ τὸ 
νουϑετεῖν, ἀλλ ἅπερ ἂν ἄλλον νουθετῶν ἢ εἴποι τι, φαίνε.(62). 
σϑαι:ι ταῦτα αὐτὸν δρῶντα διὰ βίου. ------ 

᾿4λήϑεια δὴ, πάντων μὲν ἀγαθῶν ϑεοῖς ἡγεῖται, πάν- 
τῶν δὲ ἀνϑρώποις᾽ ἧς, ὃ γενήσεσϑαι μέλλων μακάριός τε καὶ 
εὐδαίμων, ἐξ ἀ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἴη, ἵνα ὡς ' ὅτι πλεῖστον 
χρόνον ἀληθὴς ὧν διαβιοῖ" πιστὸς γάρ. Ὃ δὲ ἄπιστος, οὖ 30 

ψεῦδος ἑκούσιον" ὅτῳ δὲ ἀκούσιον, ἄνους" ὧν οὐδέ- 
ῥηλωτόν, άφιλος γὰρ δὴ πᾶς ὅ γε ἄπιστος καὶ ἁμα- 

ϑής: χρόνου δὲ προϊόντος γνωσθεὶς, εἰς τὸ χαλεπὸν γῆρας. 
ἐρημίαν αὐτῷ πᾷσαν κατεσκευάσατο ἐπὶ τέλει τοῦ βίου, 
οὖστε ζώντων καὶ μὴ ἑταίρων καὶ παίδων σχεδὸν ὁμοίως 
ὀρφανὸν αὐτῷ γενέσθαι τὸν βίον, Τίμιος μὲν δὴ καὶ ὁ 
μηδὲν ἀδικῶν" ὁ δὲ “ μηδ᾽ ἐπιτρέπων τοῖς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν, 
αλέον ἢ διπλασίας τιμῆς ἄξιος ἐκείνου. Ὃ μὲν γὰρ ἑνὸς, ὁ 
δὲ πολλῶν ἀντάξιος ἑτέρων, μηνύων τὴν τῶν ἄλλων τοῖς 
ἄρχουσιν ἀδικίαν" ὁ δὲ καὶ ξυγκολάξων εἰς δύναμιν τοῖς ἄρ- 
χρουσιν, ὁ μέγας ἀ ἀνὴρ ἐν πόλει, καὶ τέλειος, οὗτος ἀναγο- 40 
φευέσθω νικηφόρος ἀρετῇ. Τὸν αὐτὸν δὴ τοῦτον ἔπαινον 
καὶ περὶ σωφροσύνης χρὴ λέγευν, καὶ περὶ φρονήσεως, καὶ 
ὅσα ἄλλα τις ἀγαθὰ κέχτηται, δυνατὰ μὴ μόνον αὐτὸν ἔχειν, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλοις μεταδιδόναι. Καὶ τὸν μὲν μεταδιδόντα, ὡς 

ἀχρότατον χρὴ τιμᾶν" τὸν δ᾽ αὖ μὴ δυνάμενον, ἐβέλοντα 
δὲ, ἐᾶν δεύτερον. τὸν δὲ φϑονοῦντα, καὶ ἑκόντᾳ μηδενὶ 
κοινωνὸν διὰ φιλίας γιγνόμενον ἀγαθῶν τινῶν, αὐτὸν μὲν 

Ἡ γέροντες) οἱ γέροντες Α. Ὁ ζρύνου -- τὸν βίον ποοεάιϊιπε,. 

: αὐτῶν) ἑαυτῶν Α. εἰ τῶοχ ἂν 5ΧΑ. πρὶ κὲ μηνέρων Ῥτο μὴ ἐε 
918. ο μηδ᾽ ἐπιτ,) μὴ ἐπιτ. Δ. εἰ πιοχ 

͵ ς διπλασία, . 

κ εἶποι) εἴπῃ Ἁ. τς τούτω») τοῦτον Α. Ἐχ οοάθπλ 
1 εἷς πλεῖστον) οὑς ὅτι πλεῖστον Α. οοά. ὑπ δθ44. πιὰ διιρρίενίπιιι 
τι ἀχούσιον) ἑκούσιον Δ. εἰ ἐπ τοῖς πειιδυὶηλι. 

»- 



δ4 ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ Τοῖς, 
δοφέψγείν' τὸ δὲ χτῆμα μηδὲν μᾶλλον διὰ τὸν κεχτημένον ἀτι- 
ἐαμάξζειν, ἀλλὰ κτᾶσθαι κατὰ δύναμιν. Φιλονεικείτω δὲ ἡμῖν 

πᾶς πρὸς ἀρετὴν ἀφδϑόνως" ὁ μὲν γὰρ τοιοῦτος τὰς πόλεις 
(68)αύξει, ἁμιλλώμενος μὲν αὐτὸρ, τοὺς ἄλλους δὲ οὐ ᾿χωλύων 

διαβολαῖς" ὁ δὲ φϑονερὸς, τῇ τῶν ἄλλων διαβολῇ δεῖν οἱά- 
μένος ὑπερέχειν, αὐτός τε ἧττον "ξυντείνει εἰς ἀρετὴν τὴν 

10 ἀληθῆ, τούς τε ἀνθαμιλλωμένους εἰς ἀθυμίαν καθίστησι τῷ 
ἀδίνωρ ψέγεσθαι" καὶ διὰ ταῦτα ἀγύμναστον τὴν πόλιν ὅλην 
τἰρ ἅμιλλαν ἀρετῆς ποιῶν, "σμικροτέρων αὐτὴν πρὸρ εὐδοξίαν 
εὸ ἑαυτοῦ μέρος ἀπεργάζεται. Θυμοειδῇ μὲν δὴ χρὴ πάντα 
ἄνδρα εἶναι, πρᾷον " δὲ ὡς ὅ ὅτι μάλιστα᾽ τὰ γὰρ τῶν ἄλλων 
χαλεπὰ καὶ δυσίατα, ἢ καὶ τὰ παράπαν ἀνίατα ἀδικήματα, 
οὐκ ἕάφτιν ἄλλως ἐκφυγεῖν, ἢ μαχόμενον " καὶ ἀμυνόμενον ψι- 
κώντα, καὶ τῷ μηδὲν ἀνιέναι κολάξοντα᾽ τοῦτο δὲ ἄνεν ϑυμοῦ 

Φομεμναίου ψυχὴ πᾶσα ἀδύνατος δρᾶν. Τὰ δ᾽ αὐτῶν, ψοι 
ἀδικοῦσι μὲν, ἰατὰ δὲ, γινώσκειν χρὴ. πρῶτον μὲν, ὅτι “ἃς 
ὁ ἄδικος, οὐχ ἑκὼν ἄδικος τῶν γὰρ μεγίστων χακῶν οὐδεὶς 

οὐδαμῶς οὐδὲν ἑκὼν χέκτητο ἄν ποτε, πολὺ δὲ ἥχιστα ἐν 
τοῖς αὐτοῦ τιμιωτάτοις" ψυχὴ δ᾽, ὡς εἴπομεν, ἀληϑείᾳ γ᾽ 
ἐστὶ πᾶσι τιμιώτατον" ἐν οὖν τῷ τιμιωτάτῳ τὸ μέγιστον κα- 

κὸν οὐδεὶο ἑκὼν μή ποτε λάβῃ, καὶ ξῇ διὰ βίου κεκτημένος 
αὐτό" ἀλλὰ ἐλεεινὸς μὲν πάντως ὅ γε ἄδικος, καὶ ὁ κακὰ ἔχων" 

80 ἐλεεῖν δὲ τὸν μὲν ἰάσιμα ἔχοντα ἐγχωρεῖ, καὶ ἀνείργοντα τὸν 
ϑυμὸν πραΐνειν, καὶ μὴ ἀχροχολοῦντα " γυναικείως πιχραινό- 
μενον διατελεῖν" τῷ δὲ ἀκράτως καὶ ἀπαραμυϑήτως. πλημμε- 
Δεῖ καὶ κακῷ ἐφιέναι δεῖ τὴν ὀργήν. 4ιὸ δὴ ϑυμοειδῇ πρέ: 

(δά)πειν, καὶ πρᾷον ἑκάστοτε φαμὲν εἶναι " δεῖν τὸν ἀγαϑόν. Πάν- 
τῶν δὲ μέγιάτον κακὸν ἀνδρώποις τοῖς πολλοῖς ἔμφυτον ἐν 

ᾳ φθόνορ) σοβπεσι. ἡ τηδτῇ. αἵ τ σμεκροξέρα») πικροτέραν Τχῖπο, 
ἐφϑόμωρ εὲ εἷς Β. ἃ πι. τεῦ. Ἐξ Β. ἃ νη. Ῥ- 
εἰς ΡΙΔῖο, ἈἈδοῖα οἰΐααι ϑίοδβδριμα 
Ῥ. 26, 48. οἷ. Οεεπ. 

᾽ κωλύων) Α, χολούων σιπὶ νὰ]- 
δἰ1ς Β]δίοσιΐε δχθπιμ. --- χωλύων 
δεῖ οοάοχ γαδῖΐο. ἔπ δούθιωι οο- 

ἀΐςεα  Ἄερ. ΝΠ, Ρ. 528. Ο, δοτριιμ 

δεὶ πολουόμενα. 

ὁ συντείνει] ξυντείμεε Α, Τυΐηο, 

αι δὲ ὅτι} δὲ ὧς δτι Α. Β. ἃ πὶ. 
800. Μοχ Ττῖΐπο. κχαὶ δυσίατα το- 
«αρόπαν ἀδικ. 

νν ἢ καὶ οπι͵ Β. ἃ ΤᾺ. δὲ - 
χ καὶ ἐμυνόμενα»} ἣ ἐμ 
Υ τὰ δ᾽ αὐτῶν υεηὺθ δὰ δεῖ τὴν 

ὀργὴν ἀδεαπΐ Ας 
- γυναικείως) γυναικεία Β, 
Γ δεῖν] δεὶ "ἢ 



Ρ.3. - πΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ. Α. ᾿ς δὅ 
᾿ ταῖς ψυχαῖς ἐστὶν, οὗ κᾶς αὐτῷ συγγνώμην ἔχων, ἀποφυγὴν 
οὐδεμίαν μηχανᾶται. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγουσιν, ὡς φίλος 
αὐτῷ πᾶς ἄνθρωπος " φύσει τέ ἔστε, καὶ ὀρθῶρ ἔχεις τὸ δεῖμ40 
εἶναι τοιοῦτον᾽ τὸ δὲ ἀληθείᾳ γε πάντων ἁμαρτημάτων, διὰ 
τὴν σφόδρα ἑαυτοῦ φιλίαν, αἴτιον ἑκάστῳ γίνεται ἑκάστοτο. 
Τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν, ὥστε τὰ δίκαια, 
καὶ τὰ ἀγαθὰ, "καὶ τὰ καλὰ κακῶς κρίνει, τὸ αὐτοῦ πρὸ τοῦ 
ἀληθοῦς ἀεὶ τιμᾶν δεῖν ἡγούμενος, Οὔτε γὰρ ξαυτὰν, οὔτο 
τὰ ἑαυτοῦ χρὴ τόν γε μέγαν ἄνδρα ἐσόμενον ν στέργειν" ἀλλὰ 
τὰ δίκαια, ἐάν τε παρ᾽ αὐτῷ, ἐάν τε παρ᾽ ἄλλῳ μᾶλλον πρατ- 50 
τόμενα “ τυγχάνῃ. Ἔκ ταυτοῦ δ᾽ ἁμαρτήματος ταύτου καὶ τὸ 
τὴν ἀμαϑίαν τὴν «αρ᾽ αὐτῷ δοκεῖν σοφίαν εἶναι γεγονέναι 
πᾷσιν" ὅϑεν οὐχ εἰδότες , ὥς ἕχος εἰπεῖν, οὐδὲν, οἱόμεϑα τὰ 
πάντα εἰδέναι" οὐκ ἐπιτρέποντες δὲ ἀλλήλοις ἃ μὴ ἐπιστάμεθα 
πράττειν, ἀναγβαζόμεϑα ἁμαρτάνειν αὐτὰν πράττοντα. Διὸ. 
πάντα ἄνϑρωπον χρὴ φεύγειν τὸ σφόδρα φιλεῖν αὐτὸν, τὸ δ᾽ 
αὐτοῦ βέλτιον διώκχειν ἀεὶ, μὴ δὲ μίαυ αἰσχύνῃν ἐπὶ τῷ τοιού- 
τῷ προσποιούμενον. 
96 " Τοῦ αὐτοῦ Νόμων ξ. 

ΟΡ Ἴανος γὰρ δὴ «ἰολὺς, οὔτε τοῖς σώμασιν, οὔτε ταῖς ψυ-56 
χαῖς ἡμῶν, οὔτ᾽ αὖ ταῖς πράξεσι ταῖς περὶ ταῦτα “ πάντα ἀρ- 
μόττων ἐστὶ κατὰ φύσιν. Καϑεύδων γὰρ οὐδεὶς οὐδενὸῤ ἄξιος, 37 
οὐδὲν μᾶλλον τοῦ μὴ ξῶντος᾽ ἀλλ᾽ ὅστις τρῦ ζῆν. ἡμῶν καὶ 
τοῦ φρονεῖν μάλιστά ἐστι κηδεμὼν, ἐγφήγορε χρόνον ὡς πλεῖ (66) 
στον, τὸ πρὸς ὑχίειαν αὐτοῦ μόνον φυλάττων χρήσιμον. Ἔστι 
δ᾽ οὐ πολὺ, καλῶς εἰς ἔθος ἰόν. ᾿Εγρηγορότες δὲ ἄρχοντες 

. ὧν πόλεσι νύκτωρ, φοβεροὶ μὲν κακοῖς πολεμίοις τε ἅμα καὶ. 
πολίταις " ἀγαστοὶ δὲ καὶ τίμιοι τοῖς δικαίοις τὰ καὶ σώφροσιν, 

ὠφέλιμοι δὲ αὐτοῖς τὸ καὶ ξυμπάσῃ τῇ πόλει, 10 
970 " Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Περὶ ᾿Αρετῆς. 
᾿ς Πῶς οὖν ἂν, ὦ Σώκρατές, ἀοι δοχοῦσι γίγνεσθαι, εἰ μή- 

Ὁ φύσει τε] φύσει δὲ Α. οἴ χῖοχ 9ὅ. ο΄ ᾽᾽ 
ἀληθείας Ῥ»το ἀληϑείᾳ οἱ Ὑτΐπο, ἃ 80 ἔεγο Α. μρὶ ψομ, 6δοὶ]. Β,, 

ς καὶ τὰ καλα] καὶ κὰ οπι. Α. 8οϑ. 
ἃ τυγχάνῃ] τυγχάνει Α, ϑεαιιδη- Ῥ ὅπεος γὰρ δὴ] θπνος δὲ Α. 

εἶα τδαιι6 δα ἤποπι δα ϊαἀΐ εχ Α. Δ ᾿ς πάνεα μεθα Α. 
γεγονέναι πᾶσιν Ἰαϊεὶ ἔοτι6 γέγονεν ἃ ἔθος} ἦθος Α 
ὅπασιν. Μοχ εχ Ρ]αἴομο ἰ. ἄλλουῃ --- 97. 
αὐτοὶ πράετοντερ. ὁ δῖο Α. δοί]. Ρ. 379. Οδεπασιι: 



δδ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΘΥ τ... 

τὸ φύσει, μήτο μαθήσει ψίγνονται" ὃ τίν' ἄλλον νρόπον γίγ- 
ψοιντ᾽ ὧν οἱ ἀγαθοί; Οἷμαι μὲν οὐκ ἂν ῥᾳδίως αὐτὸ δηλω- 
ϑῆναι" τοχάξω μέντοι " θεῖόν τι μάλιστα εἶναι πὸ κτῆμα, 
«αἱ γίγνεσθαι τοὺς ἀγαθοὺς, ὥάσπερ. οἱ θεῖοι τῶν μάντεων καὶ 
Α οἱ χρησμολόγοι. Οὗτοι γὰρ οὔτε φύσει τοιοῦνοι γίγνονται, 
οὔτε τέχνῃ, ἀλλ᾽ " ἐπίπνοι ἐκ τῶν Θεῶν γιγνόμενοι τοιοῦτοί 

90 εἶσυν᾽ οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄνδρερ οἱ ἀγαϑοὶ “λέγουσι ταῖς πόλεσιν 
ἑκάστοτε τὰ ἀποβησόμενα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, [ἐκ Θεοῦ᾽ 
ἐπιπνοίαρ, πολὺ μᾶλλον καὶ δ ἐναργέστερον, ἢ οἱ χρησμφῳδοί. 
“Δέγουσι "γάρ που καὶ κἴ γυναῖκες, ὅτι θεῖος ἀνὴρ ' οὗτός 
ἐστι, κοὶ “ακεδαιμόνιοι ὅτ᾽ ἄν τινα μεγαλοπρεπῶς ἐκαινῶσι, 
ϑεῖον ἄνδρα φασὶν εἶναι" πολλαχοῦ δὲ καὶ Ὅμηρος τῷ αὐτῷ 
τούτῳ ὃ καταχρῆται, καὶ οἵ ἄλλοι ποιηταί. Καὶ δι᾽ ἂν βού- 
ληται Θεὸς εὖ πρᾶξαι πόλιν, ἄνδρας ἀγαϑοὺς ' ἐνεποίησεν" 

βοθτ, ἂν δὲ μέλλῃ κακῶς πράξειν ἢ πόλις, ἐξέϊλε τοὺς ἄνδρας 

(δθ)τοὺς ἀγαθοὺς ἐκ ναύτης τῆς πόλεως ὁ Θεός. Οὕτως ἔοικεν 
οὔτε διδακτὸν εἶναι, οὔτε φύσει ἀρενὴ, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ πα-᾿ 
ραγίνεται κτωμένοις. 
98 "[Περὶ τῆς ἀρετῆς βουλευόμεθα καὶ διαποροῦμεν, εἰ δι- 

᾿δακτόν ἐστι τὸ φρονεῖν, σὸ δικαιοπραγεῖν, τὸ εὖ ξῆν, εἶτα 
ϑαυμάξομεν εἰ ῥητόρων μὲν ἔργα καὶ χυβερνητῶν καὶ οἰκοδό- 
μῶν καὶ γεωργῶν, μυρία γ᾽ ἐστὶν, ἀγαϑοὶ δ᾽ ἄνδρες ὀνομᾶ- 

φοξονται καὶ λέγονναι μόνον, ὡς ἱπποκένταυρθι, καὶ γίγαντες, 
αὶ κύπλωπες" ἔργον δ᾽ ἀμεμφὲς εἰς ἀρετὴν καὶ ἀκέραιον οὐκ 
ἔστιν εὑρεῖν, οὐὰὲ πάϑους ἀκέραιον ἦϑος καὶ ἄϑικτον. - ᾽4λλ᾽ 
εἰ χαὶ τι καλὸν ἡ φύσις αὐτομάτως ἐχφέρει, τοῦτο πολλῷ 
τῷ ἀλλοτρίῳ, καθάπερ ὕλῃ καρπὸς ἀγρίᾳ καὶ ἀχαϑάρτῳ 
μιγνύμενος, ἐξαμανροῦται. Ψάλλειν μανδάνουσιν ἄνϑρωπαι, 
καὶ ὀρχεῖσθαι, καὶ ἀναμινώσχειν γράμματα, καὶ γεωργεῖν, 
καὶ ἱππεύειν" ὑποδεῖσϑαι μανϑάνουσι, περιβάλλεσθαι, οἶνο- 

Ἀ γάρ που) δέ πον Α. 
ὁ οὗτος] αὐτὸς Α. 
Κ ναταχρῆται)] νάχα χρῆται Α, 
1 ἐνεποίησεν) ἐποίησεν ΑΔ. 

Ἐν ἰιδεῖϊο, Ὧε Ἐτίμα απ εἰς ἀοεὶν ΣΗ; 
ῖ8. 

Ὁ τίν᾽ ὅλλον τρόπον γίγνοιντ᾽ οτα. 
Α. εἰ τῖοχ ροδὲ οὐχ οι. ὧν. 

ς μάλιστα ϑεῖάν τι Α. 
ἃ χρησμολόγαι] οἱ γρῃαμολόγοι Α, 

ο 
ε ἐπιπνοίᾳ] ἐπίῃμν Ἁ. ς 

᾿ ἢ ἐκ θεοῦ) ἐκ τῆς τοϑ ϑεοῦ Α. 
Ε ἐναργέσεερον) ἐνεργόσεερον Α. 

τι πόλι0] πόλεις Α, 

98. 

α Ὦεοεδὲ Ἠΐο Ἰοουβ Α, δϑυτϊηεὶϊ, 
ορποΥ, Οοϑηοσιϑ εχ ΡῬ]ΔΙΌΒΟ Ι]. 
Ρ. 4539. βοχρεζδαι ἱπ Ὡλδυβᾷηθ Ρο- 



Ρ. 38... ΠΕΡῚ ἉΑΡΣΤΗΣ. 4. δΥ 

χοέϊν διδάσκουσιν, ὀψφοποιεῖν" ταῦτα ἄνευ ᾿τοῦ μαϑεῖν οὐχδοὸ 
ἔστι χρησίμως ποιεῖν. 
99 " Ξενοφῶντος ἐν β ᾿Απομνημονευμάτων. 

Ῥσοσαι δὲ ἐν ἀνθρώποις ἀρεταὶ λέγονται, σὁχοκούμενος 
δὐρήσεις πάσας μαϑήσεε τε καὶ μελέτῃ αὐξανομέναρ. 
100 ὃ Αενοφῶντος ἐν α ̓ Απομνημονευμάτων. ᾿. ΄ 

Ὃ δὲ Σωκχράτης πρὸς ταῦτα εἶπεν" Ὦ ᾿Αντιφῶν, παρ᾽ 
ἡμῖν νομίζεται τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν καλὸν, 
ὁμοίωρ δὲ αἰσχρὸν ἢ διατίθεσθαι εἶναι. Τήν τὸ γὰρ ὥραν ἐὰν 
μέν τις ἀργυρίου πωλῇ τῷ βουλομένῳ, πόρνον αὐτὸν ἀποχα-38 
λοῦσιν᾽ ἐὰν δέ τις ὃν ἂν γνῷ καλόν τὸ κἀγαϑὸν ἐραστὴν ὄντα, 
τοῦτον φίλον ἑαυτῷ ποιῆται, σώφρονα νομίζομεν καὶ τὴν σο- 
φίαν ὡσαύτως, τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας, : 
σοφιστὰς, ὥσπερ πόρνους, ἀποκαλοῦσιν" ὅστις δὲ ὃν ἂν γνῷ(67) 
εὐφυῆ ὄντα, διδάσχων ὅ τι ἂν ἔχῃ ἀγαθὸν, φίλον ποιεῖται, 
τοῦτον νομίζομεν, ὰ τῷ καλῷ κἀγαθῷ πολίτῃ προσήκει, ταῦ- 
τα ποιεῖν. ᾿Εγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς, ὦ ̓ἀντιφῶν, ὥσπερ ἄλλοριο 
τις ἦ͵ ἵππῳ ἀγαϑῷ, ἢ κυνὶ, ἢ ὄρνιϑι ἥδεται, οὔτω καὶ ἔτει 
μᾶλλῦν ἤδομαι φίλοις ἀγαθοῖς" καὶ ἐάν τι " σχῶ ἀγαϑὸν, δι- 
δάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι, παρ᾽ ὧν ἂν ἡγώμαι ὠφελήσεσϑαί 
τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν. Καὶ τοὺς ϑησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν 
ἀνδρῶν, οὗς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνδ- 

, δέττων κοιμῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι" καὶ ἂν τε ὁρῶμεν 
ἀγαϑὸν, ἐκλεγύμεϑα" καὶ μέγα νομίξομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλή- 
λοις φίλοι “ γινώμεδα. “᾿Εμοὶ μὲν δὴ ταῦτα ἀχούοντι, 40 
ἐδόκει αὐτός τε μακάριος εἶναι, καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ κα- 
λοκαγαϑίαν ἄγειν. Καὶ πάλιν ποτὲ τοῦ ᾿Αντιφῶντος ἐρομέ- 
νου αὐτὸν, Πῶς ἄλλους μὲν ἦ ἡγοῖτο πολιτικοὺς ποιεῖν, αὖὐ- 
τὸς δὲ οὐ πράττοι τὰ πολιτικὰ, εἴπερ ὅδ ἐξίστατο; Ποτέρως 
δ᾽ ἄν, ἔφῃ, ὦ ᾿ἀντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτικὰ πράττοιμι, εἶ 

δ'ῖο Ἰεσιγπαδῖρ, ἐδί ένα, Τὰ ἤν6 Ῥοεὶ 1. διατίϑεσθαι] «αρανίθεσθαι ΑΔ. 
“«οιεῖν Δα ϊαΐξ, καὶ τὰ λοιπά. Βρᾳ-ὀ ΜΜοχ νιιβο ποιεῖται. ᾿ 
ζὸς δ᾽ ὁ λόγορ. ο σχῶ] ἔχω Α. 

99. ἃ γινώμεϑα) γενώμεθα ΑΔ. 
. ὅσαι 87] ὅσαι δὶ 6, 59: ε ἐμοὶ τοι δὰ ἄγειν καὶ οπι. Α. 

ΝῚ ,ἦγοῖτο -- πράξτει} ἡγοῖτο --- 
100. πράττοι Α. 

α ϑία Α. ϑ..}. 1. 6, 15. ε ἐπίσταται) ἐπίστατο Λ. 



μω 4 Μ 

᾿ ὅ8 ΠἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ τ. 1. 

, μόνος αὐτὰ πράττοιμι, ᾿ ἢ εἰ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς πλείστους 
ἑκανοὺς εἶναι πράττειν αὐτά; 

101 " Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ δευτέρῳ ᾿Δπομνημονευμάτων.. 
30. ᾿Ἔζκειτα ὁ μὲν ἑκουσίως ταλαιπωρῶν ἐκ᾿ ἀγαθῇ ἐλπίδι 

Ῥ χονῶν εὐφραίνεται, " οἷον οἵ τὰ ϑηρία ϑηρῶντες ἐλπίδι τοῦ 
ἃ λήψεσθαι ἡδέως μοχϑοῦσι. Καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα ἦθλα τῶν 
αόνων μικροῦ τινος ἄξιά ἐστι" τοὺς δὲ πονοῦντας, "ἵνα φί- 
δους ἀγαϑοὺς κτήσωνται, ἢ ὅπως ἐχϑροὺς χειρώσωνται, ἢ ἵνα 
ϑυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς σώμασι χαὶ ταῖς ψυχαῖς, ἴ καὶ 

(6δ)εὸν ἑαυτῶν οἶκον καλῶς οἰκῶσι, καὶ τοὺς φίλους εὖ ποιώσε, 
«αὶ τὴν κατρίδᾳ εὐἐργετῶσι" πῶς οὐχ δ οἴεσθαι χρὴ τούτους 
καὶ πονεῖν ἡδέως εἰς τὰ τοιαῦτα, καὶ ζῆν εὐφραινομένους, 

ἐρἀγασαμένους μὲν ἑαυτοὺς, ἐπαινουμένγυς δὲ καὶ ζηλουμένους 
ὑπὸ τῶν ἄλλων; "Ἔτι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι, καὶ ἐκ τοῦ παρα- 
χρῆμα ἡδοναὶ, οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί εἰσιν ὃ" ἐργάξεσϑαι, 
ὥς φασιν οἱ γυμνασταί᾽ οὔτε ' ψυχῇ ἐπιστήμην ἀξιόλογον οὐ- 
δεμίαν ἐμποιοῦσιν᾽ αἵ δὲ διὰ καρτερίας ἐπιμέλειαι τῶν καλῶν 
τε κἀγαϑῶν ἔργων ἐξικνεῖσθαι ποιοῦσιν, ὡς φασὶν οἱ ἀγαϑοὶ 

, ἄνδρες. ΑἸέγει δὲ που καὶ Ἡσίοδος, 

Τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδόν ἔστιν ἐλέσϑαι 
ῥηϊδίως, λείη μὲν ὁδὸς, μάλα δ᾽ ἐγγύϑι ναίει. 
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα Θεοὶ προπάροιϑεν ἴϑηχαν 
ἀϑάνατοι" μακρὸς δὲ καὶ ὄρϑιος οἷμος ὃ ἐς αὐτὴν, 
καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον' ἑπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἴχηαι, - 

' Σ ῥηϊδίη δ᾽ ἤπειτα πέλει χαλεπή περ ἐοῦσα. 

᾿ Μαρτυρεῖ δὲ καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν τῷδε" 

Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάϑ᾽ οἵ Θεοί. 

Καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φησὶν, 

ἾὮ πονηρὲ μὴ "τὰ μαλακὰ μώεο μὴ τὰ σκλῆφ ἔχης. 

Ὁ ἐργάξεσθαι) ἐργάσασθαι Α. 
1 φυχῇ --- ἐμποιοῦσιν) ψυχῆς -- 

«οιοῦσιν Α. 

Ἐ ἢ, εἰ ἐπιμρλοίμην) εἴτ᾽ ἐπιμελή- 
μην Α. 

α ϑὶς Α. φοῖι ἯΙ 1), 18. 
» φρηνῶν)] πονῶν Α. 
ε οἷον τὰ] οἷον οὗ τὰ Α. 
ὰ λήψεσϑαι) λείψεσϑαι Α. 
ε ἕνα] ἢ ἵνα Δ, οἵ τηοχ γινόμενοι. 
ἔ χαὶ τὸν ἑαυτῶν τὸν ἑαυτὸν Α. 
ε οἷσί)α ὡρ χρὴ] οὔνσϑαι χρὴ Α. 

κ ἐπ᾿ αὐτὴν) ἐς αὐτὴν Α. οἱ χιοχ 
ἴκηαι ρτο ἕχηται. 

1 ῥηϊδίη δ᾽ ἤπειτα) ῥηϊδίη ἔπειτα 
Α, Μοχ τἀγαθὰ θὲεο Α, πὸ νηϊβο. 

τὰ μή τι μαλαχῶς ὁ μὴ τὰ σ. ἔ- 
χεις)] μὴ ποτὰ μαλακὰ μώεο θῚ τὰ 
σ. ἔχειφ Α. ὁοὐ μώεο ΕΣ εἴθη 



. 39. ΠΕΡῚ ΔΡΕΤΗΣ. 4. 69. 

Καὶ Πρόδικος δ᾽ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ περὶ τοῦ 
Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ " πλείστοις ἐπιδείκνυται, ὡσαύτως 29 
π-ρὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων, ὅσα ἐγὼ μέμνη-. 
μαι. Φησὶ γὰρ Ἡρακλέα ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς ἥβην ὡρμᾶτο (ἐν 
᾿ἦ " οἵ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες γιγνύμενοι, δηλοῦσιν εἴτε τὴν 
δε᾽ ἀρέτῆς ὁδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον, εἴτε τὴν διὰ κακίας Χ(69) 
ἐξελθόντα εἷς ἡσυχίαν χαθῆσθαι; ἀποροῦντα ὁποτέραν τῶν 
ὅδῶν τράπηται χαὶ φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι 
μεγάλας" τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῇ ἰδεῖν καὶ ἐλευθερίαν φύ- 
ὅει, κεκοὐμημένην τὸ μὲν " σῶμα καθαριότητι, τὰ δὲ ὄμματα 
αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ" τὴν δὲ ἑτέραν τεϑραμμένην 
εἰς πολυσαρκίαν τὸ καὶ ἁπαλότητα, κεκαλλωπισμένην τὸ μὲν 
χρώμα, ὥστε λευχοτέραν καὶ ἐρυϑροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν 
φαίνεσθαι; τὸ δὲ σχῆμα, ὥστε δοκεῖν ὀρθοτέραν τῆς φύσεως 
εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα ἔχειν ἀναπεπταμένα, ἐσϑῆτα δὲ ἐξ ἧς μά- 
λιστα ἡ ὥρα διαλάμποι' κατασχοπεῖσϑαι δὲ ϑαμὰ ἑαυτὴν, 
ἐχισκοπεῖν δὲ χαὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν ϑεᾶται, πολλάκις δὸ 
καὶ εἰς τὴν αὐτῆς σκιὰν ἀποβλέχειν. ᾿δὸς δὲ ἐγένοντο πλη- 
σιαίτερον τοῦ Ἡρακλέους, τὴν μὲν πρόσθεν ῥηϑεῖσαν ἰέναι 
τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν δὲ ἑτέραν φϑάσαι βουλομένην προσδρα- 
μεῖν τῷ Ἡρακλεῖ καὶ εἰπεῖν, “Ορῶ σε, ὦ Ἡράκλεις, ἀπο- 
ροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τραπῇς" ἐὰν ἐμὲ φίλην ποῖ- 
ησάμενος ἐπί θ᾽ ἡδίότην καὶ ῥάστην ὁδὸν ἄξω δε καὶ τῶν 
μὲν τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος. ἔσῃ, τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπει- 
φος διαβιώσῃ. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ πολέμων οὐδὲ πραγμά- 
τῶν φροντιεῖρ, ἀλλὰ σκοπούμενος διέσῃ τι ἂν κεχαρισμένον ἥ 
σῖτον ἢ ποτὸν εὕροις, ἤ τι ἂν ἰδὼν ἢ ἀκούσας τερφϑήσῃ,, τι- 
ψῶν ὀσφραινόμενος ἢ ἁπτόμδνος, τί δὲ παιδικοῖς ὁμιλῶν μά- 
λιστα εὐφρανϑείης, καὶ πῶς ἂν μαλακώτατα χαϑεύδοις, καὶ 
«ὧς ἂν ἀπονώτατα τούτων πάντων τυγχάνοιρ. ᾿Εὰν δέ ποτὸ 
γένηταί τις ὑποψία σπανίως ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ φόβος 
μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸν πονοῦντα καὶ ταλαιπωροῦντα τῷ σώ- 
ματι καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα πορίζεσθαι" ἀλλ᾽ οἷς ἂν οἵ ἄλλοι 
ἐργάζωνται, τούτοιρ φὺ γρήσῃ, οὐδενὸς ἀπεχόμενος ὅϑεν ἂν(70) 

Ὁ πλείστους] πλείστοις Α, τὴν μὲν ἑπέραν--ἡρακλέους παί- 
ο οἱ νέοι ἤδη) ἤδη οἱ νέοι Ἀ. οἱ δενσινι, Ηδοο ομδδα α ΘΘθΏεσο δὰ 

ἸΔΟΣ γιγνόμενοι. Βάοπι Μ58. Α, Θαἢ θυ πλι:8. 
Ῥ προιδναι) προσιέναι Α. τς ϑίο Ρ. 8. χρῶμα δες. 
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δυνατὸν ἡ τι περδάναι" πανταχόθεν γὰῤ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐμοὶ 
συνοῦσι ἐξουσίαν ἐγὼ παρέχω. Καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀκούσας ταῦ-. 
τα, ἔφη, ἾΩ γύναι, ὄνομα δὲ σοι τί ἐστὶ; Ἢ δὲ, Οἵ μὲν ἐμοὶ 
φίλοι καλοῦσί με Εὐδαιμονίαν, οἵ δὲ μισοῦντές με ὑποκορι- 
ξόμενοι ὀνομάζουσι. Κακίαν. Καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἑτέρα γυνὴ 
σ«ροσελθοῦάα εἶπεν, Καὶ ἐγὼ ἥκω πρός σε, ὦ Ἡράκλεις, εἴ- 
δυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε, καὶ τὴν φύσιν τὴν σὴν ἐν τῇ παι- 
δείᾳ καταμαϑοῦσα᾽ ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τρά- 
αοιο, σφόδρα ἄν σε τῶν καλῶν καὶ σεμνῶν ἀγαθὸν ἐργάτην 
γενέσθαι, καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντιμοτέραν καὶ ἐπ᾿ ἀγαθοῖς. 
διαπρεπεστέραν φανῆναι. Οὐκ ἀπατήσω δὲ δε προοιμίοις ἧ- 
δονῆς, ἀλλ᾽ ἥπερ οἵ ϑεοὶ διέθεσαν, τὰ ὄντα διηγήσομαι μετὰ 
"ἀληθείας. Τῶν γὰρ ὄντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ 
πόνου καὶ ἐπιμελείας οἵ θεοὶ διδόασιν ἀνθρώποις" ἀλλ᾽ εἴτο᾽ 
τοὺς ϑεοὺς ἴλεω εἶναι σοι βούλει, ϑεραπευτέον τοὺς ϑεούρ᾽ 
εἴτε ὑπὸ φίλων ἐϑέλεις ἀγαπᾶσθαι, τοὺς φίλους εὐεργετη-. 
τέον᾽ εἴτε ὑπό τινος πόλεως ἐπιϑυμεῖς τιμᾶσϑαι, τὴν πόλιν 
ὠφελητέον' εἴτε ὑπὸ τῆς ᾿Ελλάδος πάσης ἄξιος ἐπ᾿ ἀρετῇ 

ϑαυμάξεσϑαι, τὴν ̓ Ελλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν᾽ εἴτε γῆν βού- 
λει σοι καρποὺς ἀφϑόνους φέρειν, τὴν γῆν ϑεραπευτέον᾽ εἴτε 
ἀπὸ βοσκημάτων οἴει δεῖν πλουτίξεσθαι, τῶν βοσκημάτων 
ἐπιμελητέον" εἴτε διὰ πολέμου ὁρμᾶς αὔξεσθαι, καὶ βούλει 
“δύνασθαι τούς τε φίλους ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς χει- 
φοῦσϑαι, τὰς πολεμικὰς τέχνας τάς τὲ παρὰ τῶν ἐπισταμένων 
μαϑητέον, καὶ ὅπως δεῖ αὐταῖς χρῆσϑαι ἀσκητέον εἰ δὲ τῷ 
σώματι βούλει δυνατὸς εἷναι, τῇ γνώμῃ ὑπηρετεῖν ἐϑιστέον 
τὸ σῶμα, καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις χαὶ ἱδρῶτι. Χαὶ ἡ 
Κακία ὑπολαβοῦσα εἶχεν, ὡς φησὶ Πρόδικος, ᾿Εννοεῖς, ὦ 
Ἡράκλεις, ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὴν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας 

(71)ὴ γυνή σοι διηγεῖται" ἐγὼ δὲ ῥαδίαν καὶ βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ 
τὴν εὐδαιμονίαν ἄξω σε. Καὶ ἡ ̓Δρετὴ εἶπεν, ἾΩ τλῆμον, τὶ 

" δὲ σὺ ἀγαθὸν ἔχεις, ἢ τὶ ἡδύ; οἶσθα μηδὲν τούτων ἕνεκα 
σιράττειν ἐϑέλουσα, ἥ τις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων ἐπιϑυμίαν ἀνα- 
μένειρ, ἀλλὰ πρὶν ἐπμθδυμῆσαι πάντων ἐμπίπλασαι" πρὶν μὲν 
πεινῆν ἐσϑίουσα, πρὶν δὲ διψῆν πίνουσα᾽ ἵνα μὲν ἡδέως φά- 
γῃς ὀψοποιοὺς μηχανωμένη, ἵνα δὲ ἡδέως πίῃς οἴνους τε 
πολυτελεῖς "παρασχευάζξει, καὶ τοῦ ϑέρους χιόνα περιϑέουσα 

ὁ δῖα Ρ. ὩΣ. παρασκευάζη ΕΣ 61:1. 
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ζητεῖς᾽ ἵνα δὺ καθυπνώσῃς ἡδέως, οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς 
μαλαχὰς, ἀλλὰ καὶ γὰς κλίνας καὶ τὰ ὑπόβαϑρα ταῖς κλίναις 
«αρασκευάζεις" οὐ γὰρ ᾿ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν 
ἔχειν ὃ τι ποιήσεις, ὕπνου ἐπιϑυμεῖς τὰ δὲ ἀφροδίσια πρὸ 
τοῦ- δεῖσθαι ἀναγκάζεις πάντα μηχανωμένη, καὶ γυναιξὶ τοῖρ 
ἀνδράσι χρωμένη᾽ οὕτως γὰρ παιδεύεις τοὺς ἑαυτῆς φίλουρ᾽ 
τῆς μὲν νυχτὸς ὑβρίξζουσα, τῆς δὲ ἡμέρας τὸ χρησιμώτατον 
καταχοιμίξουσα' ἀθάνατος δὲ οὖσα ἐκ ϑεῶν μὲν ἀπέῤῥιψαι, 
ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἀτιμάξῃ᾽ τοῦ δὲ πάντων ἡδίστου 
ἀχούσματος, ἐπαίνου σαυτῆς, ἀνήκοος εἶ, καὶ τοῦ πάντων 
ἡδίστου ϑεάματος" οὐδέποτε γὰρ σεαυτῆς ἕργον καλὸν τε- 
ϑέασαι. Τίς δ᾽ ἄν δοι λεγούσῃ πιστεύσειδ; τίς δ᾽ ὧν δεο- 
μένῃ τινὸς ἐπαρκέσειδ; ἢ τίς ὧν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ ϑιάαου 
τολμήσειεν εἶναι; οἵ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν ἀδύνατοί 
εἶσι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς ἀνόητοι" ἀπόνωρ 
μὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόμενοι, ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροὶ 
διὰ γήρως περῶντες" τοῖς μὲν πεπραγμένοις αἰσχυνόμενοι, 
«οῖς δὲ πραττομένοις παροινούμενοι, τὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεό- 
τητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποϑέμενοί. 
᾿Εγὼ δὲ σύνειμι μὲν ϑεοῖς, σύνειμε δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγα-" 
ϑοῖς᾽ ἔργον δὲ καλὸν οὔτε ϑεῖον οὔτε ἀνθρώπινον χωρὶς ἐμοῦ 
γίγνεται" τιμῶμαι δὲ μάλιστα πάντων καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾽ 
ἀνθρώποις οἷς προσήκει" ἀγαπητὴ μὲν γὰρ συνεργὸς τεχνίταις,(72) 
“ἰστη δὲ φύλαξ οἴκων δεσπόταις, εὐμενὴς δὲ παραστάτης οἰἶκέ- 
ταις, ἀγαϑὴ δὲ συλλήπτειρα τῶν ἐν εἰρήνῃ πόνων, βεβαία δὲ. 
τῶν ἐν πολέμῳ σύμμαχος ἔργων. Ἔστι δὲ τοῖς ἐμοῖς φίλοις 
ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπράγμων σίτων καὶ ποτῷν ἀπόλαυσις, ἀνέχον: 
ται γὰρ ἕως ἂν ἐπιϑυμήσωσιν αὐτῶν, ὕπνος δὲ αὐτοῖς πάρε- 
στιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχϑοις, καὶ οὔτε ἀπολιπόντες αὐτὸν 
ἄχϑονται, οὔτε διὰ τοῦτον μεϑιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. Καὶ 
οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἵ δὲ 
γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τμιαῖς ἀγάλλονταν᾽ καὶ ἡδέως μὲν 
τῶὧν παλαιῶν πράξεων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς παρούσας. ἥδον- 
ται πράττοντες, δι᾽ ἐμὲ φίλοι μὲν ϑεοῖς ὄντες, ἀγαπητοὶ δὲ 
φίλοις, τίμιοι δὲ "πατρίσιν" δτ᾽ ἂν δὲ ἔλθῃ τὸ πεπρωμένον 

ε διὰ] δὴ Μ8. δὲ τῖοχ τοὺς μὲν «Ἢ δ8ΐ6 Α. ρτῸ ν. 1. καεράσιν ὑτ' 
ψυχεορ. τ. ᾿ . 



’ ᾿ νΝ, 
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εἶλος, οὐ μετὰ λήϑης ἄτιμοι κεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν 
ἀεὶ χρόνον ὑμνούμενοι Θάλλουσι. Τοιαῦτά σοι ᾿ ὦ παῖ πά- 

. χερῶν ἀγαϑῶν Ἡράκλεις, ἕξεστι διαπογησαμένῷ τὴν. μακαρίαν 
εὐδαιμονίαν κτήσασϑαι. Οὕτω πῶς διοικεῖ Πρόδικος νυ ἧπ 
ἀρετῆς Ἡρᾳκλέους “«αἰδευσιν. 

. 102 " Ἀενοφῶντος τἠπομνημονευμάτων γ. 
11 ᾿Ερομένου δὲ τινος αὐτὸν, Τί δοκοίη αὐτῷ χράτιστον ἂν- 

δροὶ ἐπιτήδευμα εἶναι, ἀπεκρίνατο, Εὐπραξίαν. ᾿Εφομένου 
᾿ς δὲ πάλυν, Εἰ καὶ τὴν εὐτυχίαν ἐπιτήδευμα ὃ νομίζοι εἶναι" 

“ Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον ἔγωγε, ἔφη, “ τύχην καὶ πρᾶξιν 
“ ἡγοῦμαι" τὸ μὲν γὰρ μὴ ζητοῦντα ἐπιτυχεῖν τινὶ τῶν δεόν- 
τῶν, εὐτυχίαν ἴ οἴομαι εἷναι" τὸ δὲ μαϑόντα τὶ καὶ μελετή- 
σαντα εὖ ποιεῖν, εὐπραξίαν νομίξω " καὶ οἵ τοῦτο ἐπιτηδεύον- 
τες δοχοῦσί μοι εὖ πράττειν. Καὶ ἀρίστους δὲ καὶ ϑεοφι- 

φολεστάτους ἔφη εἶναι ἐν μὲν γεωργίᾳ τοὺς τὰ γεωργικὰ εὖ 
(7ϑ)πράττοντας, ἐν δ᾽ ἰατρείᾳ τοὺς τὰ ἰατρικὰ, ἐν δὲ πολιτείᾳ 

τοὺς τὰ πολιτικά" τὸν δὲ μηδὲν εὖ πράττοντα, « οὔτε χρήσιμον 
οὐδὲν ἔφῃ εἶναι, οὔτε ϑεοφιλῆ. 

108 " Τοῦ αὐτοῦ ἐν δ᾽ ““πομνημονευμάτων. 
Οὕὔτω δὲ Σωκράτης ἦν ἐν παντὶ πράγματι καὶ “ἄντα 

τρύπον ὠφέλιμος, " ὥστε τῷ σχοπουμένῳ τοῦτο καὶ εἰ μετρίως 
αἰσθανομένῳ φανερὸν εἶναι, διότι οὐδὲν ὠφελιμώτερον ἦν 
τοῦ Σωχράτει συνεῖναι, καὶ μετ᾽ ἐκείνου διατρίβειν ὁπουοῦν 
καὶ ἐν ὁτῳοῦν πράγματι" ἐπεὶ καὶ τὸ ἐκείνου μεμνῆσϑαι μὴ 

Βοπαρόντος, οὐ μιχρὰ ὠφέλει τοὺς εἰωθότας τε αὐτῷ συνεῖναι 

καὶ ἀποδεχομένους ἐκεῖνον. Καὶ γὰρ παίξων οὐδὲν ἧττον ἢ 
σπουδάζων ἐλυσιτέλει τοῖς " συνδιατρίβουσι. Πολλάκις γὰρ 
ἔφη μὲν ἄν τινος ἐρᾶν᾽ φανερὸς δ᾽ ἦν, οὐ τῶν τὰ σώματα 

' 103. 
σ5. α ϑὶο Α, δεῖ. [7]. 1, 1. 

4 δῖ. Α. 80ο]]. ΠΙ. » τῷ. Ὁ ὥστε σκοπουμένω τῶ καὶ μετρίως 
» νομίζοι] νομίζει ῃ οἶσθο ὦ φ. ε. τοῦ σωκράτους ὄν. 
ς πᾶν) πάνυ Α, εἴ τῖοχ ᾧ ῬὉΣῸ 
η. εἰν. καὶ γὰρ παίξων. 51. Α. πιοάϊϊα 
ἃ πρᾶξιν καὶ τύχην Α. οπχίδεὶς, Ἀδδυσα εεἰ βοΐ ἱπῖοσ ὄν. 
ὁ ἡγοῦμαι) ἡγοῦμαι εἶναι Α.. α 
Σ οἴομαι δα άϊὰϊ οχ Α. εἴ ταοχ καὶ οἱ ειν. ΝΙΆΣ δια ἔδπθ αἰ σ - 

ήσαντα εὖ. Τοϊά, Ῥαιΐο μοδῖ, οδχὶ μιῖο αιιδπὶ συνεῖναι. 
οὐπραγεῖν καὶ εὖ πράεσειν. ς συνδιατρίβουο!] διατρίβουσι ΔΑ. 
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πρὸς ὥραν, ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυκότων 
ἐφιέμενος. ᾿Ετεχμαίρετο δὲ τὰς ἀγαθὰς φύσεις, ἐκ τοῦ “ τα- 
χύτερον μανϑάνειν οἷς " προσέχοιεν, καὶ μνημονεύειν ἃ ἂν 
μάϑοιεν, καὶ ἐπιθυμεῖν τῶν μαθημάτων πάντων, δι᾽ ὧν ἐστὶν 
οἰκίαν τὸ καλῶς οἰκεῖν καὶ πόλιν, καὶ τὸ ὅλως ἀνθρώποις 
ἔτι χαὶ τοῖς ἀνϑρωκχίνοις πράγμασιν εὖ χρῆσθαι. Τοὺς γὰρ 40 
τοιούτους ἡγεῖτο παιδευθέντας, οὐκ ἂν μόνον αὐτούς τὸ 
εὐδαίμονας εἶναι, ὃ καὶ τοὺς οἴχους καλῶς οἰκεῖν, ἀλλὰ καὶ 

ἄλλους ἀνθρώπους καὶ πόλεις δύνασθαι εὐδαίμονας σοιεῖν. 
ΒΟὺ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας ' ἤει, ἀλλὰ τοὺς μὸν 
οἰομένους φύσει ἀγαϑοὺς εἶναι, μαϑήσεως δὲ καταφρονοῦν- 
τας, ἐδίθασχεν, ὅτι αἵ ἄρισται δοκοῦσαι φύσεις μάλιστα παι-(74) 
δείας δέονται ἐπιδεικνύων τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους 

Κ ϑυμοειδεῖς καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασϑεῖεν, 
εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους εἰ δὲ ἀγύμναστοι 
γένοιντο, δυσκαθεχτοτάτους καὶ φαυλοτάτουρ᾽ καὶ τῶν χυ- 
νῶν τῶν εὐφυεστάτων φιλοπόνων τὸ οὐσῶν καὶ ἐπιϑετικῶν 
τοῖς ϑηρίοις, τὰς μὲν καλῶς ἀχϑείσαρ᾽ ἀρίστας γίνεσθαι πρὸς 
τὰς ϑήρας καὶ χρησιμωτάτας, ἀναγώγους δὲ γινομένους μα- 
ταίους τε καὶ μανιώδεις καὶ ' δυσκειθεστάτας " ὁμοίως δὲ καὶ 
τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους ἐῤῥωμενεστάτους τὸ ταῖς 
ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἐγχειρῶσι, παι- 
δευϑέντας μὲν καὶ μαϑόντας ἃ δεῖ πράττειν, ἀρίστους τε «αἱ 
ὠφελιμωτάτους γίνεσθαι" πλεῖστα γὰρ καὶ μέγιστα ἀγαϑὰ 
ἐξεργάξεσϑαι᾽ ἀπαιδεύτους δὲ καὶ " ἀμαθεῖς γενομένους, (α- 
κίστους τε καὶ βλαβερωτάτους γίνεσθαι" κρίνειν γὰρ οὐκ ἔ:τι- 
σταμένους ἃ δεῖ πράττειν, πολλάκις πονηροῖς ἐκιχειριἷν 
«ράγμασιν, μεγαλείους δὲ καὶ σφοδροὺς ὄντας δυσχαϑέχτους 
τε καὶ δυσαποτρίχτους" διὸ πλεῖστα τε καὶ μέγιστα κακὰ ἰ.0- 
γάξεσθαι. Τοὺς δὲ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας καὶ νομίζων- 
τας οὐδὲν προσδεῖσθαι παιδείας, ἐξαρκχέσειν δέ σφισι τὸν 
πλοῦτον οἰομένους πρὸς τὸ διαπράττεσϑαι ὅ τι ἂν βούλωντι τι, 

ἃ ταχύ τε] ταχύτερον Α. κ᾿ οὐ τὸν αὐτὸν] Ἠκεο οἱ ε6η 4. 

« προσέχουσι] προσέχοιεν Α. ἱἰὰ, οοοάιπι ΟΧ ῃΪ 
ἴΩΟΣ ὧν ο.). ὁ ἤει) εἴη Α 

κ ϑυμοειδὴς Α. 
ἔ καὶ] τὸ καὶ τοῖς Α. Ἱ δυσκαθεστάτας Α. 
ξ καὶ τοὺς οἴκου καλῶς οἰκεῖν . 8 γενόμενος Α. ΡΑΩΙ 5 

οὐαϊάϊ εχ Α. αἶα ἐρόθις Τα ὅρενοῦ 
ἡ 



, δέ ΙΙΌΔΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΥ Ί.2. 

φαὶ τιμᾶσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, " ἐφρένου λέγων, ὅτι μωρὸς 
᾿ μὲν εἴη, εἴ τις οἴεται καὶ μὴ μαθὼν τά τε ὠφέλιμα καὶ τὰ βλα- 
᾿“βερὰ τῶν πραγμάτων " διαγνώσεσθϑαι, μωρὸς δὲ εἴ τις μὴ δια- 
νψιγνώσκων μὲν ταῦτὰ, διά τε τὸν πλοῦτον ὅ τι ἂν βούληται 
«οριζόμενος, οἴεται δυνήσεσθαι τὰ συμφέρρντα πράττειν ἠλί- 

νι ϑεοὸς δὲ, εἴ τὸς μὴ δυνάμενος τὰ συμφέροντα πράττειν, εὖ 
τε πράττειν οἴεται, καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον αὐτῷ ἱνανῶς ἢ κα- 

(7δ)λῶς παρεσκευάσθαι" ἡλίϑιος δὲ χαὶ εἴ τις οἴεται διὰ τὸν 
" πλοῦτον, μηδὲν ἐπιστάμενος, δόξειν τε ἀγαθὸς εἶναι, εἰ μηδὲν 
ἀγαθὸς εἶναι δοκῶν εὐδοκίμησεν. 

ΠΕΡῚ ΚΑΚΙΑ͂Σ. 

“όγος 8. 

1. " Δημητρίου. 
50 Σφόδρ᾽ εὐάλωτόν ἔστιν ἡ ἡ πονηρία' 
εἰς γὰρ τὸ κέρδος μόνον " ἀποβλέπουσ᾽ ἀεὶ, 
ἀφρόνως " ἅπαντα καὶ προπετῶς συμπείθεται. 
9 "᾿Ζ4ξινίχου. 
“Ὅτ᾽ ἂν ὃ δανείξῃ τὶς πονηρῷ χρήματα 

ἀνὴρ, " δικαίως τὸν τόχον λύπας ἔχει.. 
803" “ὋὋτ᾽ ἂν εὐπορῶν τις αἰσχρὰ πράττῃ πράγματα, 

τί τοῦτον ἀπορήσαντα πράξειν προσδοκᾷς; 

Ῥο]ενὶ αὐτῶν, εχ δου θηῖὶα Οτοιςι Ἀ εὐφραίνον Α, 
δὲ δα] πιδεῖςι ΞΕ διαγνώσεαι Α. 

᾿ 1. 

4 8ϊς Α. ενιοογὶ Οδεμ 6. 
» ἀποβλέπουσ᾽ ἀεί] ψοσεπι Ρο- 

δι τ Πλ8πὶ, απ186 ἷπ νυϊροϊὶς ἀδογαξ, 
δ οἰ; ἡπιιδ, οοπ)θοῖΐαχα υιοιΐ, φυΐα᾿ 
Σὰ λ]}8 ταῖς Ὑθσδιιδ. ΟΙΕΟΈΤΙΣ. 

σα 

ἀκοβλέπον Α, ἡ. δ, ἀποβλέπουσιν. 
«: ἀπαντᾶ.}] Απ 168. ἅπαντα 

ΨΑΙΟΧΕΝΑΚΒ. 
, 

'ᾳ. 8ὅϊῖ6 Α. χίηὲἑς Οὐδ, 
"Ὁ δανείζει δανειζῃ Α. Μοσεῖι 86- 

ατιοιιὶ δικαίως αὐτῶν τεὸν πο ταῖξο. 

ς δίκαιος αὐτὸν] Μα16 νϊᾳο ὠνὴρ 
Ῥτδδρομῖῖν πο νϑυειΐ, αιιοὰ ἰῃ- 
ἱεγρσθιδσιδηϊτιπι Θὲ 6115 πο 
Ῥταδοεβεῖϊ, τες. ΕΠ ῥσὸ δίκαιος 16- 
εἰἴυν δικαίως. Ἐπ ἔχει φυοὰ οχῖτα 
ὙΟσδίιηι διρεγοζαῖ, δὰ γϑγετι ΧῈ- 
τζαχίταιις. δε Ὡς πιδ]8 δἷο Ἰοχοτίε, 
»Οτὰν δανείζῃ τις πονηρῷ Ζρηματα 
“»ὴς δίκο δίκαιος, τὸν τόκον λύπας ἔχοι. 
ουο εροὶ Ὡουπιΐπαδῖς ᾿δὴὲ 
ΕΣ, εἰ ποτὸν ἀβτε μα 8860Ρ6 84]- 
Ἰιδεῖδ. Οποτιῦσσ. Οτοῖϊαδ ἴπ 
ὑπαγβ. ἐχεπαρ]αστὶθ δὶ Θοσσεσῖξ, 
ἀνὴς. δικαίως, 

ἃ «ἠκπεὶ»λαπὲθ Ὶ ΟΣ, 



Ῥ. 80. 

4. " Μενάνδρου Παλλακή. 

ΠΕΡῚ ΚΑΚΙΑΣ' 5. ᾿ 65 

Πολλοὺς λογισμοὺς ἡ πονηρία “ κυκλοῖ. 
δ." Μενάνδρου. 

Μισῶ πονηρὸν, χρηστὸν ὅτ᾽ ἂν εἴπῃ λόγαν.. 
, 6. “Μενάνδρου 

,ἀσυλλόγισιόν ἐδ ἐσειν ἡ πονηρία. 

Ὑ76) 

γ7" ὃ Θεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς, ὁ. ' . 
ὅτ᾽ ἂν κακῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ. ΠΝ 
8" Τοῦ μὲν δικαίου τὴν ὃ δόχησιν ἄρμυσο 
τὰ δ᾽ ἔργα τοῦ πᾶν δρώντος, ἔνθα κερδανεῖς. 

9. "Σκληρίου. 
ΠΙολλοῖσι ϑνητῶν ἡ 'μὲν ὄφις εὐγενὴς, 

ὁ νοῦς δ᾽ ἐν αὐτῇ δυσγενὴς εὐρίόσκεται. 

410 "Φιζξιααπίδου. 

Ὃ τραχύτατος δὲ συκοφάντης, μνᾶς δύο . 
λαβὼν, ἄπεισιν ἀρνίου μαλακαάτερος. . 

11: "σιόδου" ἔργων. 
Οὐδὲ τις εὐόρκου χάρες ἔσσεται, οὐδὲ δικαίον, 

οὐδ᾽ ἀγαθοῦ" μᾶλλον δὲ καχῶν ῥεκτῇρα καὶ ὅβριν 
ἀνέρα τιμήσουσι᾽" δίκη δ᾽ ἐν χερσὶ καὶ αἰδὼς ' 
᾿οὐκ ἔσται" βλάψει δ᾽ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶζτ, 
μύϑοισι σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ᾽ ὄρκον ὀμεῖται. 
ξῆλος δ᾽ ἀνδρώποισιν ὀϊξυροῖσιν ἕπασιν ᾿ 
δυσχέλαδος, καχόχαρτος, ὁμαρτήσει δτυγερώπης. 

4. 

ἃ 8ϊ. Α. ΟἸἹοεσίο. Ρ. 143. 
Ὁ κυχλεῖ) κυχλοῖ ΑΔ. 

5. 
α ϑ8ὶο Α, ΟἸεσχὶο. Β. 208. 

6. 
ἃ δῖε Α. ΟἸΪοςχῖο. 3». 

ἃ ϑὲμπα ποιαίηζ᾽ αὐοϊοχίε Τεῖπο. 
Ἐπ ΑφΟ ΝΥ], δραὰ Ρ᾽δίομαπι ΒΘ. 
ὮΙ. . 580. Α. 

» [πὶ ναϊραιί οοἀϊείδυε ϑεοβεοὶ, 
πὶ νατϑς Δέθηδη ἀσὶ πόσηδει ΡΥ86- 
ξοτηξ. Αἱ ὸχ Ἐπισίρίαο οἰξαπὲ αἱ δ, 
Οποτιῦε. Οτοῖδ 11 πιδιβ. δχϑηϊ- 

ΒΊΟΒΑΕΙ ΣΨΌΒΙΣΞΟ, τὸν. 1. 

Ἰανὶς εἰ ἐοχίραὶς “Αι «εεελ Θεὸς 
τὰς Ῥτὸ ὃ. μὲν ες μελγδω. Θεὸς . 

α Ἰτίηο. δίηθ ποροὶπο δισίσκὶε. 
Ἐπ Ἑυϊτὶρὲ ἐμ Ιχίοσθ, ὑδεὶθ 
ῬΙΗίΆσοΒο 1]. Ὁ. 18. Ὁ. Ἑ. γΥἱἱ, 
αἱ ᾿ Ῥ.- 166. 

Ῥτομαι. Σ. ΜΜαερταν,. 

Ὁ δοχησιν ἄρνησιν ἄρνυσο Β. ᾿ 

ἃ δϊς Α, 

α 8ἰο Α, 

. ἃ ϑίο δ Ὗ, 188. 

10 



΄ 

(7712 5 Ζηνοδότου. 
» Κηρύσσεται μὲν ἡ φετή' κακὸς δ' ἀνὴρ 

"διγηλὸν ἔσχε ζῶν τὸ καὶ ϑανὼν βίον. 
48. 

Νῦν δὴ ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίκαιο, 
εἴην, μήτ᾽ ἐμὸς υἱός ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον 
ἔμμεναι, εἰ ὃ μείξω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει. 

44 

" Ἡσιόδου "ργων 

᾽ν ταυτῷ. 

ΙΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 
τις 

80 Πῆμα κακὸς γείτων, ἢ δόσὸν τ᾽ ἀγαθὸς μέγ᾽ ὄνειαρ. 

ἕμμορέ τοι τιμῆς, ὅς κ᾿ ἔμμορε γείτονος ἐσθλοῦ. 

ι46 " Εὐριπίδου ἐχ Βελλεροφόντου. ᾿ 
Οὐδέ ποτ᾽ εὐτυχίην. κακοῦ ἀνδρὸς, ὑπέρφρονα " δ᾽ ὄλβον 

βέβαιον εἰκάσαι χρεὼν, 
οὐδ᾽ ἀδίχων γενεάν" ὁ γὰρ οὐδενὸς ἐχφὺς . 
χρόνος, δικαίους ἐπάγων κανόνας ̓ 
δείχνυσιν ἀνθρώπων κακύτητας ἐμοί". 

16 " Εὐριπίδου Μηδείας. 
Ὦ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν, ὃς κίβδηλος ἦν, 

«εχμήρι᾽ ἀνθρώποισιν ὥκπασας σαφῆ, 
40 ἀνδρῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι, 

οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμπέφυχε σώματι. 
(78)170 " Τοῦ αὐτοῦ Τενῦυ. 

» Φεῦ" οὐδὲν δίκαιόν ἐστιν ἐν τῷ νῦν γένει. 

8, 
. ἃ ϑὶο ΓΝ ᾿ 
Ἢ κἠῤύσσεται ἀμ}} 1δᾳ. κηρύσσε. 

ται μὲν κἢὶ ̓ρετὴ. ΑΙΘΚΈΝΑΞΆ, 

ἃ ϑὶο Α. 86ο]].. ἐδ, οδβ. 

᾿΄ Ὁ μείξω ὃ. ἀτεκότερος Δ. Οποά 
Σόροουϊ Οεεπεσαθ ἴθ πιδυβίδθ, 
ἀἐδικώτερος, μαΐο εἰιπὶ οχ Ἠοεϊοάϊ 
Θχθι,Ρ. δἰ ε; οᾷο ἐὰ ἰόχϊοτ 
ἐμ. οὐπι Θχοῖδο. 

« 815 Α. Β01]. ν κ᾿ 
Ὁ ὅσσον τ' ΣΤ ἈΒ δὲ τά- 
ὁρ Α. 

δ᾽ 515. - 
ᾶ Βύριπι ἐκ Βελλεροφόν Ἀ. ν, 
ἔπι. 

Ὁ δ᾽ ὅλβο0»}] τὸ ὄλβον Οσεπ.ἴρδσᾷ. 

{9 μκακότητ᾽ ἄσημον Ἀεἰοῖξ. Οϑε:- 
᾿4δαῖ, Ι. ». 320. ΞΟ. 1.1Ρ5.} 

ὃ δ 16. 
α Ἑσνρπε μη Α. 801]. ν΄. 6τ6. 

Ἢ 
« Ἀε]ϊ τὶ Βοο Ἰδιστοα πὶ ἴα Α. 

ἑπνοηὶ, πὶ ἴθ ἤπα ποιρληΐθ ἔδδιυϊδο 
Ἰ του) πρβοίεδα οεῖ. Οεεποχῆς: 
Ἐγμεάενι ἐπ Τέππε. Τημένῳ σορο- 
ΠῚ γδοκοηδοσίιις ἐ)ίδισ. 
Ῥ- 15. «ιἱ διιρίοσαιιιχ Ἑυτίρίάα 
Γταρβοεαΐαπι. Τό ελ ΠΌΠ 
δἀϊεῖ 6. Ετ ἐν Τημένῳ ἀεὰϊε δο. 
ψγίνχς ὁ ἀθορις Μ55. Τϑοπεσῃ Επι 
τρί ἀἱ δειβτυαῖϊ ΕἸπιϊοίις δημοῖ. 
ἐπ νἱίδης Ἑυτίρί 6 ἃ δ 6 (οά. 
Μ5. Μεάϊο]. Ῥστίπιισπι οὐδίδι δὰ 
οαΐσθμπι Βδοσδασιπι Ρ. 194. 

Ὁ φιῦ οὐδὲν] Ἡοὶς ϑχοϊαπιιὰὶ 

-΄Ἑ 



"ΓῃΕ 
. ΄ 

΄ 
. 

"» 
" 

ν᾿ Ρ 81. ΠΕΡῚ ΚΑΚΊΑΣ. Β. β δ 

18 " Σοφρκλέους. 
᾿Σχαιοῖσι πολλοῖς εἷς σοφὸς διόλλυται. 

419 " Δίωνος ἐχ τοῦ Εὐβοϊκοῦ. 
Ὥς οὔποτε φιλεῖ τὰ μοχϑηρὰ μένειν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀλὴ᾽ 

ἀεὶ χινεῖται, καὶ πρόξισιν ἐπὶ τὸ ἀσελγέστερον, μηδενὸς 
ἀναγχαίου μέτρου τυγχάνοντα. 

420 " Φιλίππου. ΝΣ 

Φίλιππος ἐρωτώμενος ὑπὸ Βυζαντίων, Τί ἀδικηθεὶς πο- 
λιορκεῖ αὐτούς" Εὐήϑεις ἔφησεν εἶναι, καὶ ὁμοίους τῷ εἴ τις . 
ἔχων καλὴν γυναῖκα τοὺς ἐπικωμάζξζοντας ἐρωτῴη, διὰ τίδο ΄ 
ἐκικωμάζουσιν. 

921" Θαλῆς ἐρωτηϑεὶς, τί βλαβερώτερον; "ἔφη, Καχία" καὶ 
ψὰρ τὰ χρηστὰ βλάπτει παραγενομένη. 

259 " Δημοσθένους. ᾿ ! 
“ημοσϑένης ἔλεγεν, ὡς πολλάκις. ἐπιὸν αὐτῷ εὔξασϑαι 

τοὺς πονηροὺς ἀπολέσθαι, Ὁ χαὶ φοβοῖτο μὴ ἔρημον ἄρδην ἐκ 
τῆς εὐχῆς ποιήσῃ τὴν πόλιν. 

᾿28 " Πυθαγόρου. “ (79) 
Νόμου ϑείου τὸ φαῦλον ἀνήκοον, διὸ καὶ παρανομεῖ. 

24 " Μυσίου. 
“Ὅστις τοῦ μὲν μὴ ἀδικεῖν. οὐ προνοεῖται, τοῦ δὲ μὴ δοῦναιϑι 

δίκην ἐπιμελεῖται, κακουργεῖ. 

265 " “ημοσϑένους Φιλιππικῶν. 
Ὃ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείην ταῦτα πράττων παὶ κατα. 
πΥΉΝΝ οὗτος ξωοὶ πολεμεῖ, κἂν μή πῶ βάλλῃ, μηδὲ. 

φοςευῃ). 

νοσαῖα οχῖσα νϑγεῖηι δὲ, 1 ἀρυ ᾿ς 88» 
Ὁυδδοοῦ ἱσαρίοος ξδδρθ, Οπκοτῖσε. ἃ Ὧεοοξ Ἰοσπια Α. 
Ἦσμο ν΄ οξ 6664. [απλεγο οομ)ιηχὶϊ Ὁ ἔφη ἱμροτιι ἐχ Α 
Οτοιῖΐε, ᾿Ἰδθαθαπι ΟΣ δοδο ἰοσΟ 42. 

ον. ἐστπιεπίοα ϑορβοοῖὶ ἃ δ8ῖο Α. 
δατῖο ἐσίρυίΐε σππὶ Α. Οδεποξι. Ὁ φοβεῖτο) καὶ φοβοῖτα Α. υδί 

Ὑἱάο Ὑαϊοκοι. ὉΙαῖς: Ἑυτῖρ. Ρ. 195. ΠΊΟΧ οὐ. ἄρδην. 

4 816 Μ Ῥτ, ἐὰν 8. α ϑ8ίς Α. Ἢ 

19. ᾿ ᾿ 
α ϑ8ῖο Α. δ8οΐϊ Ῥ. 146. Ὦ. 197. Ἀ. ἰὴ Α. Ἐταβαι, ἱμοεγέ. Ῥ, 56. 

᾿ 60. 44. 

ἃ δίο Α. α ϑῖο Δ. δεῖ, ρ. ε16, 9. Ἀείοκ. 
2 . 



Ἁ 

96. " Φιλήμονος ᾿Αγύρτου. 

ἸΩΆΝΝΟΥ Στοβαῖον Τ᾿ 5: 

»ἿὮ πῶς πονηρόν ἐσειν. ἀνθρώπου φύσις 
τὸ σύνολον᾽ οὐ γὰρ ἄν ποτ᾽ ἐδεήθη νόμου. 
οἴεε τι τῶν ἄλλων " διαφέρειν ϑηρίων 
ἄνϑρωπον; “ οὐδὲ μικρὸν, ἀλλὰ σχήματι" 

Ἰ10πλάγι᾽ ἐστὶ τἄλλα, τοῦτο δ᾽ ὀρθὸν ϑυηρίον. 

27 " Φιλήμονος. 

Τά 

» Τί ποτὰ Προμηϑεὺς, ὃν λέγουσ᾽ ἡμᾶς πλάσαι 
φαὐ τἄλλα πάντα ζῶα, τοῖς μὲν θηρίοις 
,ὅδωχ᾽ ἑχάστῳ κατὰ γένος μίαν φύσιν; 
ἅπαντες οἱ λέοντες εἰσὶν ἄλκιμοι" 
δειλοὶ πάλιν ἑξῆς πάντορ 4 εἰσὶν οἱ λαγοί" 
οὐκ ἔστ᾽ ἀλώπηξ, ἡ μὲν εἴρων τῇ φύσει, 

(80) ὴ δ᾽ ὃ αὐθέκαστος " ἀλλ᾽ ἐὰν τρισμυρίας 
ἀλώπεκάς τις συναγάγοι, μίαν φύσιν 

40 ἁκαξάκασιν ὄψεται, τρόπον δ᾽ ἕνα. 
4 ἡμῶν δ᾽ ὅσα καὶ τὰ σώματ᾽ ἐστὶ τὸν ἀριϑμὸν 

28 " Σοφοχλέους “ἴαντος. 

καϑενὸρ, τοσούτους ἐστὶ καὶ τρόπους ἰδεῖν. 

"Ἄπειμι' καὶ γὰρ αἰσχρὸν εἰ πύϑοιτό τις 
λόγοις κολάζειν, ᾧ βιάξεσϑαι παρῇ. 

46. 
α 86 Α. 80)1. Ρ. 890. ΟἸοσίς. 

φυὶ μος ὕσαχσια ΡΒ ὁπιοιΐ ογϑρίιμπι 
γι, εἰχαο δι βεευῖε ᾿Αγρυίκου. 
ϑεμοσιι 1 ππδυ κ186, Ζγεμναί. 4υ- 
πούργον ϑοδονν. 

ν» ὦ κῶς) Ψυϊρο ἀδθοσαῖ ῥσχίπια 
1100 δὰ νοεζεῖιπὶ πθοοεεασχίᾳ. ϑ8}0- 

Ῥίονί εχ Μ. Α.- - Ὅκποτισε. 
ς διαφέρεἰ οὐδὲ μικρόν} Ῥτίπηιδαι 

γοοσαι δα ἱάϊηιυς νοοῦσι ἀδεϊἀ6. 
χϑηῖθ. Οὐιῖβεα νΌ]ροὸ ἔποτγαῖ χυδεὶ 
χ νοῦει δηϊθοθάθμιο ἱχκορείδεοῖ: 
αἱ τοι 18 6δὶ. Οποτισε. 

ἃ οὐδὲ μικρὸν] Θοδηδσγης ἴω 
ΣαδΥα.: «ἀὯο ἄνθρωπον. ἈΒδοῖο 
ΤΡ Ρίϑὲ Οοεμοτιδ, 128160 τοί. 

α δῖο Α. 86. Ρ. τ ωο. ΟἿδτ. 
Ὁ τί ποϑ᾽ ὃ] εἰ ποτε α 
ς πάντες εἰσὶν) Ἧοῦ εἰσὶν κἀὰϊ- 

Ι 
ὐπιις οχ ΜΜ5. Α. Εἰ εἶπ 60 "181- 
οἱ ἐγαὶ υϑυδιιδ. Οποτεῦϑ. λαγώ- 

Α. 
ἃ αὐθέκαστος.) ῬΔΙο: αὐστη- 

οὺν καὶ αὐθέκαστον καὶ ἀληϑείας 
ἑκα ον. Ρ] υἴδυοῃ. ΡΟ]. Ῥσϑθϑο. ὁ 
γὰ αὐϑαδὴς οὐδ᾽ ἐπαχϑὴς ὁ ρη- 
στὸς, οὐδ᾽ αὐϑέκαστός ἐστιν σω- 

δῖγωρθο ἰΐδ. τν. σὸ 
αὐϑέκαστον. Αὐἱδῖοῖ, 

ὁ δὲ αὐϑέκαστός τις ὧν ἀληϑεύει 
καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ. Οκοτιῦς 
δυποί. Μ8. Μὶἱάοδιυν Ὑνγεΐδωβα- 
ομίας δὰ ῬΙυΐδτοι, 11. Ρ. 11. ,Ἐ- 

ὁ ἡμῶν δ᾽ ὅσα καὶ τὰ σώματ 
ἐστὶ τὸν ἀριϑμὸν] [ἰὰ χεοῖα Μϑ. 
Α. Ψυϊεο ἀροεὶ ἐσεί. Μαϊεραὶ δε." 
τηδεῖι6, ὅσα καὶ τὸν ἀριθμόν ἐἱ στε 
ὀώμαετα. ὥδοτισε.. 

38. 

α δὶς Α. 50. ν΄. 1159. 



Ρ. 3... . ΠΕΡῚ ΚΑΚΙ45.8.... . ὦ 

99 "Ὃ αὐτὸς ἐν Φαίδρα. ' ΝΝ 
"άκειμε τοίνυν" οὔτὲ γὰρ σὺ τἄμ’ ἔχη, 

τολμῶς ἐπαυνεῖν, οὔτ᾽ ἐγὼ τοὺς σοὺς τρύχους.. 

80 "Ἐπικτήτου. ' 

᾿ Αϊσχρὸν τοῖς τῶν μελιτεῶν δωρήμασε γλυχάξοντα τὴν 
κατάποσιν, τὸ τῶν Θεῶν δῶρον τὸν λόγον πικράξειν τῇ 
κακία. 

δ1 5. “υκούργον. 
“Ὅσοι τοῖς ἀπὸ τῆς φύσεως ν ἀγαθοῖς ἐπὶ τὰ χείρα; χρῶνται,ϑο΄ 

τούτοις πολέμια τὰ εὐτυχήματά ἐστιν. Ὡς εἴ τις ἀνδρεῖος 
ὦν, ληΐζεσϑαι μᾶλλον, ἢ στρατεύεσθαι " προαιρεῖται" καὶ 
ἰσχυρὸς ὧν, 4 λωποδυτεῖν μᾶλλον, ὴ συμβουλεύειν" ἢ καλὸρ(θ1) 
ὦν, μοιχεύειν μᾶλλον, ἢ γαμεῖν" οὗτος τῶν ἀπὸ τῆς φύσεως ᾿ 

ἀγαθῶν ὑπαρξάντων προδότης ἐστίν, 

89 " Μουσωνίου. 
Τί προβαλλόμεϑα τοὺς τυράννους, μακρῷ χείρονες αὐτῶν 

καθεστῶτες ; τὰς γὰρ ὁμοίας αὐτοῖς ἔχομεν ὁρμὰς ἐν ταῖς οὐχ 
ὁμοίαις τύχαις. 

88 " Θεοδώρου: 
Θεόδωρος ό Κυρηναϊχὸς, “Μυσιμάχου τοῦ βασιλέως ἀπειλή- 40 

δαντος αὐτὸν ἀναιρήσειν, ᾿Ελελήϑεις με, εἶπεν, οὐ βασιλέως, 
ἀλλὰ κωνείου δύναμιν ἔχων. 

84." Θεοκρίτου. 
Θεόκριτος ἐρωτηϑεὶς, ποῖα τῶν ϑηρίων ἐσεὶ τὰ ἢ χαλεπώ- 

κατα; εἶπεν, ̓ Εν μὲν τοῖς ὄρεσιν, ἄρχτοι καὶ λέαντες᾽ ἐν δὲ 
ταῖς πόλεσιν, τελῶναι καὶ συχορφάνται. 

86 "᾽Εκ τῆς ἐπιστολῆς Περὶ Φιλίας. 

Ἁ 

39. ᾿ 52. 
4 8ϊὶς Α. ν. ἘΠοοΙΣ. 1οδο. οὐ δ8ίο Α. 

80. ᾿ 
« 8-εὶ}, Εχ. 15. Ὠθδεὶ Δ. ἃ ϑίο Α. ι 

κι. 54. 
εϑϊς κα « ὅ8ὃϊὶς Α. . 

' μ ἀγαθοῖς ὦ ἐπὶ τὰ χείρω} εσαωι ν χαλεκώτατα)] τὰ χαλεπάχατα 

ς προαιρεῖεαι προήσῃται Α. . 
Ἑοτῖο προαιροῖτο. Νίοχ ἣ Ργο καὶ 58. 
εχ Α. « 8'ς Α. Ψίάα Ῥ]υϊδτονὶ Εσδρα. 

ἁ λωποδύτης) λωποδφεεῖν Δ, χνσιι. 1. οἷ, νυ γίζοαρδο, 



70 ,, ἸΒΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙ͂ΟΥ Τ.9. 
ἡ Χακίαρ αὐτῶν πλάσσονταί τινες φημάτων " εὐπρεπείᾳ, 

δοτὸ μὲν φιλοσώματον, “πλοῦν, φὸ δὲ φιλάργυρον, Ν προμηϑὲς 
ἀποκαλούμένοι. 

86 "᾿Εν ταυτῷ. 
. Πολύβουλον εἶναε καὶ πολύτροπον, ἔνϑα δεῖ καὶ τέχνης 
διατ᾽ ἀλλοφύλων πολεμίων, χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον" ἐκίβου- 
λον δ’ ἦϑος καὶ κακομηχανώτατον διὰ παντὸς ἔχειν ἢ καὶ 
κατὰ πάντων, οὐ τῇ τῶν ἀγχινόων, ὥς τινὲς οἴονται, τῇ δὲ 
τοῦ πονηροτάτου μερίδι πραστίϑημε. 

(82)87 " Ζημοκρίτου. 
Ἔστι ῥάδιον μὲν ἐπαινεῖν, ἃ μὴ χρὴ, καὶ ὑίγειν" ἐχάτε.- 

ρον δὲ πονηροῦ τινος ἢ ἤϑουο. 

88 " Διονυσίου ᾿Δλικαρνασέως. ᾿ ᾿ 
88 ᾿Απὸ γὰρ τῆς αὐτῆς διανοίας οὗ ἄνθρωποι ἀπογιγνώσχουσᾷ 

τε ἑαυτῶν, καὶ ἑτέροις ἀπιστοῦσιν. 

89 " Δίωνος ἕν τῷ Περὶ “4ουλείας. 
Φησὶν ὁ " Δίων, Οἱ ἀγαθοὶ οἰκέται, ἐλεύθεροι" οἱ δὲ πονη- 

ΝΝ ἐλεύϑεροι, δοῦλοι πολλῶν ἐπιϑυμιῶν. 

κἸ]αμβλίχου ἐκ τῶν Προτρεκτικῶν εἰς φιλοσοφίαν λό- 

τ ὐμοίως ἐπισφαλὲς μαινομένῳ δοῦναι μάχαιραν, καὶ ἢ “0: 
ψηρῷ δύναμιν. 

41 5" Σωκχρατικοῦ. 

10 ΦΣωκρατικὸς ὁ Κυνινὸς, ἀκούσας ποτὲ πονηροῦ τὸν τρόπον 
" ϑιακῶρ λέγοντος Πλάτωνα, Παῦσαι, ἔφη οὔτε γὰρ κακῶς 

λέγων ἐκεῖνον πιστευϑήσῃ, οὔτε ἐχεῖνός σὲ ἐπαινῶν. 

» καχίαι0] καχίαρ Ἀ. 538. 
ο εὐπρέπειαν) εὐπρεπείᾳ Δ. « ϑίο Α. 
ἃ προμηϑεὺς) προρηϑὴς Α. σε:- 

ΜΘΥΙδ 11 ΤΏΔΥΒ. ΖαρῸὸ πεορήθειαν. 
νίάε Ἰοηπορία δὰ ΠῚ δὶς. Α- Θορέδε Ὁ Βίοκ. ἐκ 118, 

ἂς ὅετυ 
ἘΡίδξ, Ρ. 198. » Βίων) Δίων Δ, 

6. 
« ὃϊσ Α. γιὰ Σϊὰ, α 8ϊ. Α, Φεεσος, 4 ακεδἰϊελὲ ἐπ 
Ὀ καὶ καὶ] καὶ οατ. Α. αὐλοτίαίοτὶϊς οταξέον. Ῥλιοοορλϊαςι 

' Ἂ ᾿ Ὁ μοχϑηρῷ} πονηρῳ Ας 

οϑίς Α, . 41. 
"» ἤθον9) ῆ8ος Δ. ν ες 86 δίο ἃ. 



Ρ. 83. ΟΠΕΡῚ ΚΑΚΙΑΣ Β΄... ὅἪ 

42 ᾿ " Σιμωνίδου. 
Σιμωνίδης ὁ μελοποιὸρ εἰπόντος τινὸς, ὅτε πολλοὶ αὐτὸν 

παρ᾽ αὐτῷ κακῶς λέγουσιν" Οὐ παύσῃ, ἔφη, ποτὲ σὺ τοῖς ἢ 
᾿ ὥσί μὲ βλασφημῶν; 

485 " ᾿᾿νάχαρσις. 
ἡδνάχαρσις ὁ Σχύϑης ἐρωτηθεὶς " ὑπό φινορ, Τί ἔστι πολέ: 

μίον ἀνθρώκοις; Αὐτοὶ, ἔφη, δαυτοῖρ. 
44 " Πλάτωνος Πολιτείας γ. γ. 

χε μεῖξον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον, ἢ τὸ δεῖσθαι ἰατρῶν καὶ 
δικαστῶν ἄκρων μὴ μόνον τοὺς φαύλους τε καὶ χειροτέχνας, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν ἐλευθέρῳ σχήματι προσποιουμένους τε- 

(88) 
»" Τῆς δὲ κακῆς τὸ καὶ αἰσχρᾶς παιδείας ἐν πόλει ἃ ἄρα μή3ο 

τράφϑαι; ἢ οὐχ αἰσχρὸν δοκεῖ καὶ ἀπαιδευσίας μέγα τεκ- 
μήριον, τὸ ἐπαχτῷ παρ᾽ ἄλλων ὡς δεσποτῶν τὲ καὶ κριτῶν 
τῷ δικαίῳ ἀναγκάζεσθαι χρῆσϑαι, καὶ ἀπορίᾳ οἰκείων; Π|αν- 
τῶν μὲν οὖν, ἔφη, αἴσχιστον. Ἦ δοκεῖ. σοι; ἦν δ᾽ ἐγὼ, τού. 
του αἴσχιον εἶναι τοῦτο; " ὅτ᾽ ἂν τὶς μὴ μόνον τὸ πολὺ τοῦϑο 
βίου ἐν δικαστηρίοις φεύγων τὸ καὶ διώκων κατατρίβηήται, 
ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀκπειροκαλίας ἐπ’ αὐτῷ δὴ τούτῳ “ πείδηται 
καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς ὧν περὶ τὸ ἀδικεῖν, καὶ ἴχανὸς 
«ὅσας μὲν στροφὰς στρέφεσθαι, πάσας δὲ διεξόδους διεξελθὼν 
ἀποστραφῆναι “5 λογιζόμενος, ἢ ὥστε μὴ παρασχεῖν δ δίκαορ, καὶ 
ταῦτα σμικρῶν τε καὶ οὐδενὸς ἀξίων ἕνεκα, ἀγνοῶν ὅφφ. 
κάλλιον καὶ ἄμεινον τὸ παρασχευάβων τὸν βίον ἃ Νὰ εῆδιν 
δεῖσθαι νυστάζοντος δικαστοῦ. Οὐκ, ἀλλὰ τοῦτ ᾿ 
ψου ἕτι αἴσχιον. πως 
46 Χενοφῶντος ἐκ τῆς Κύρου "ἀναβάσεως. 
Μένων δ᾽ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιϑυμῶν ὃ μὲν πλούτου 

ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, “ ὅπας πλείω λαμβάνοι" ἀκι- 

. ἃ πείθηται] «δἰσϑη Δ. 
α ϑ8ὶςο Α. ᾿ 6 λογιξομονος]͵ ΠΝ Α. πὶ 'γυΐκο. 

4 ξ ὥστε οι. Α. 

α δὶο Α, 45 ἕ δίκαρ)] δίηνΑ. . ᾽ 
44. 

» ὑπό τινορ) παρά τινος Α. « Παιδείας Ἂ. δοὰ [αἴο. Ἀοοῖο 
44. Οβρμοσιος ΣΧέπορ δλονίὶε ἔΐῥ. 4. ἀς 

ἃ ϑὶς ἰς Ἂς 861}. ἢ. 406. , με »ρεά. πομα πεῖν. τὶ πεῖν. δαὶ, τι, δ᾽. 6, ε:. 
Ὁ τῇ καὶκ Ἴς -- ἀπο οἴχδίῶν 

Ὁ, ἕῳ Ἶ τω ὁ ἐὰν δρλίο «λείῳ λαμβάνῃ, ἥκοι 
ς ὅταν τι9] ὅταν δή ξιρ Δ. ὡς ς πλοία λαμβάνοι 

- .-“αϑὐ 



.ὃὖὃὖῤ ι ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙ͂ΟΥ τ. 5. 
ϑυμώῶν δὲ τιμᾶσθαι, “ ἵνα πλείω κερδάνοι' φίλος τ᾿ ἐβούλετο 
εἶναν τοῖς μόγιόετον δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην" 

(ϑέ)λαὶ δὲ “ τὸ κατεργάζξεσϑαι, εὖν ἐπιϑυμοίη, συντομωτάτην ᾿ὅδον 
ᾧετο εἶναι, διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τὸ καὶ ψεύδεσθαι, καὶ ἐξαπα- 

δοτᾶν" τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ ὅ ἀληϑὲς ἐνόμεξε τὸ αὐτὸ τῷ ἠλι- 
δίῳ εἶναι. Στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα" ὅτῳ δὲ φαίη. 
φίλος εἶναι, τούτῳ ἢ ἔνδηλος ἦν ἐπιβουλεύων. Καὶ πολεμίου 
μὲν οὐδενὸς κατεγέλα᾽ τῶν δὲ συνόντων πάντων 'ἱ ὡς κατα- 
ψελὼῶν αἰεὶ διελέγετο. Καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν 
ὀὐὖκ ἐπεβούλευε" ἢ χαλεπὸν γὰρ ᾧετο εἶναι τὰ τῶν φυλατ- 
τομένων λαμβάνειν" τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι, 
ὅτι ῥᾷστον ἀφύλακτα λαμβάνειν. Καὶ ὅσους μὲν 1 αἰσϑά- 

δόγοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους, ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο" 
τοῖς δὲ ὁσίοις καὶ ἀζήϑειαν ἀσκοῦσιν, ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο 
τοήσθαι. 

46 " Πλάτωνος Νόμων β. 
᾿Εγὼ μὸν γὰρ λέγω σαφῶς, τὰ μὲν κακὰ λεγόμενα, ἀγαθὰ 

τοῖς ἀδίχοις εἶναι, τοῖς δὲ δικαίοις κακά τὰ δὲ ἀγαϑὰ, τοῖς 
μὲν ἀγαθοῖς ὄντως ἀγαϑὰ, τοῖς δὲ κακοῖς, κακά. 

47 " Σωκράτους. 

“Ταυτὸν ἐξ ἀσθενοῦς ἀγκυρίου σχάφος ὁρμίξειν, καὶ ἐκ 
10 φαύλης γνώμης ἢ ἐλπίδας. 

48.. « 4ἰσχίνου. ' 
᾿ αὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἄνϑρωκπος ἴδιον καὶ οὐ κοινὸν ποιεῖ" οἱ μὲν 
γὰρ ἄλλοι ἀλαζόνες ὁπότ᾽ ἄν τι ἢ φεύδωνται, ἀόριστα καὶ 

(8δ᾽ ἀσαφῆ πειρῶνται λέγειν, φοβούμενοι τὸν ἔλεγχον" 4΄ημο- 
σϑένης δὲ ὅτ᾽ ἂν ἀλαζονεύηται, πρῶτον μδϑ᾽ ὅρκου ψεύϑετας 

ἃ ὃνκ “πλείω κερδϑαίνοι φίλορ τ' 1 ἠσθάνετο] αἰσθάνοιτο Ἀ. 
ἵνα ἐκὶ «πλείω κερδάνοι" φίλος ὃ 46 
Δ τὸ ἐᾷς ἃ 810 Α. 861]. ». 661. Ο 

1 ὁδὸν ᾧετο] ὥετο ὁδὸν Α. : 47: 
ε ἡλίθιη»} ηϑὲς Α. ΙΡ]ὰ. ΟΣ δ Σωχρα α ὩΣ τὰ ἠμδίρ. Θεὰϊ ἐνόμιζε τὸ Ὅ ὩΔκιδαι} ἐλκίδα Δ. 

᾿ ἐγδηῖοο) ἢ ἕνοπὰ Α. α ἐμρίδεη ππο ἴοια κε. εκ Α. γ͵άθ 
ἵπαηὶ Ἀο12 490. 

ν Σ ἜΣ γὰρ ὥξεο ] ἦπο γὰρ αὖ Φε... . . χοϊαυᾶ ρεσίοσμμὶ 
χαλεπ οι 



' Φ . ᾿ ἷ , 

Ὁ. 88. ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΕΘΣ. Γ. ᾿ς 8 

ξξώλειαν ἐπαρώμενος αὐτῷ᾽ δεύτερον “δὲ, ἃ εἶδεν ἐσόμενα, 
τολμᾷ λέγειν “ ὡς ποτὲ ἔσται, καὶ ὧν τὰ σώματα οὐχ ξώ- 
ρακε, τούτων τὰ ὀνόματα λέγει κλέπτων τὴν ἀχρόα “ιν, καὶ 
μιμούμενος τοὺς τἀληθῆ λέγοντας. " Ἦ καὶ σφόδρα ἄξιός 
ἐστι μισεῖσθαι, ὅτε πονηρὸς ὧν καὶ τὰ τῶν χρηστῶν σημεῖα 
ῖ διαφέρει. 

ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ. Γ. τς 41: 

1 5" ΦΙ᾿σχύλου. " 
Ὗ δεῖ παρὼν φρόντιζε, μὴ παρὼν ἀπῇς.' 

ὁ χρήσιμ᾽ εἰδὼς, οὐχ ὁ πόλλ᾽ εἰδὼς, σοφύς. 

9. «α Σοφοκλέους. 
Προνοίας οὐδὲν ἀνθρώποις ἔφυν ᾿ 

κέρδος λαβεῖν ἄμεινον, οὐδὲ νοῦ σοφοῦ. ΄ 30 

84 ΠὨολλαῖσι μορφαῖς οἵ Θεοὶ σοφισμάτων 
σφάλλουσιν ἡμᾶς;, κρείττονες πεφυχότες. 

4. Κἂν σφόδρα σαφῶς "Ὁ εἰδῇς τι, τὸν κρύπτοντά δε, 

μηδέποτ᾽ ἐλέγξῃς" δύσκολον γὰρ “ πρᾶγμ᾽ ἔφυ,{[, (86) 
ἃ λανθάνειν τις βούλεται, ταῦτ᾽ εἰδέναι. ' 

5. « Σοφοκλῆς “ἔαντι. 

ο δὲ ἃ εὖ οἶδεν οὐδέποτο ἐσόμε- γχίὶε. ΜΜοπδιᾶτο ἐγ Ρυΐς Οϑθπον. οὲ 
ψα ςἀα, Αεεομίη ἰδ. δ. Αροείοϊίῃδ Ῥ͵γον. 11, 4. εοὰ 

ἃ ἀριϑμῶν εἰς ὁπότ᾽ ἔσται οὐ. τοοϊίιὁ Ευτίρίἀϊ ῬΙ]υΐδτοιΣ ΠῚ, ν. 
Ἀδεολεΐς, 840. Ἐς 451. 4. Αἀ ρυίοχοπι Ἰοσθπει 
ὁ διὸ καὶ μάλιστα οἀὰ, Αφεομὶ- ποπειιϊδίινς ὙΥγεϊομδομΐυς, Μαε- 

Ὠΐ. ἂν, ΕΥδβτω. ἘΣ ρὶ ἃ, Ιηςοχὲ, οχυ, 
8 διαφρθείρδι οὐα, Αφεολίπΐδ,. ὃν Ῥ 

4. 
, ,. , ἃ Ῥοοεϊ πο ἴοοιιδΔ Α. Τιτὶμρ, 

α 8ὶς Ὑσίπο, Πεθεῖ Ῥχίοσ. γὸσ-ἬἮ Ἀγδεωδηᾶάχο ἰτίρυογο νυἱδείυσ Ο68- 
δι6 Α. αῃΐϊ αδἰΐσσιιτι ΑΘεομΥ]Ὸ ἀἰ- χογῃρ, Ογοιἑ ὭΔΥΠΟ Ζπεετγίμε. 
δετίο ἸΣΊΡουΐ:. δυο δυμξ ἔσαρπιοηῖδ. Τκη Ἔχδϊδοὶ ς , Ὁ εἰδῇς τι] τε ἀδεεὶ εἀ. Β68. 
1ηο. ΝᾺ μῖρο διραίαξο τς φρᾶγμ᾽ ἐστιν} Οτοιϊιε ἀοᾶϊε 

. πρᾶγμ, ἔφυ, τα ϑαιεπὰ. Οοεπονί. 
« Τια Θεεπου. φαΐ ἰπ παστῷ. 8δ.- πρᾶγμ ἀεὶ ςομ οἶς ϑδοοθδίις ἐπ 

»λοεῖϊε. Ὦεεεῖ Ἰσου Α. Τπο. Εεὶ Αἴβθῃ, Ρ. 47- 
- ΕἸοσῖσ. τοιῖξ. ΄ 

᾽ , Ά. 5. 

ἃ 810 Τχίπο. εἶπ ποπιῖμο δισο-ὀ  ὠ δ δο Α. ϑοῖ, ν- 1245. 



Ν.ῃᾳΙ 
74 ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙ͂ΟΥ 

Ἐκ τῶνδε μέντοι τῶν τρόπων οὐκ ἂν ποτο 
«κατάστασις γένοιτ᾽ ἂν οὐδενὸς νόμου; . 

εἰ τοὺς δίκῃ “νικῶντας ἐξωθήσομεν, 
ἀοχαὶ τοὺς ὄπισθεν εἰς τὸ πρύσϑεν ἄξομεν. 

ἀλλ᾽ εἰρκτέον τάδ᾽ ἐστίν" οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς, 
οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι, 
ἀλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ, ἢ κρατοῦσι πανταχοῦ. 
μέγας δὲ " πλευρὰ βοῦς, ὑπὸ σμικρᾶς ὅμως 
μάστιγος ὀρθὸς εἶρ ὁδὸν πορεύεται. 

6 "Μενάνδρου Θεοφορουμένῳ. 
ΓΟ πλεῖστον νοῦν ἔχων 

μάντις τ᾽ ἄριστος ἐστὶ, σύμβουλός δ᾽ ἅμα. 

7 " Μενάνδρου. 
“4ρ᾽ ἔστιν ἀγαθῶν «ανταπλείστων. αἰτία 

ἡ σύνεσις, ἂν ἦ πρὸς τὰ βελτίω σοφή. 
8 «Σοφοχλῆς ᾿Αλήτῃ. 

Ψυχὴ γὰρ εὔνους, καὶ φρονοῦσα τοὔνδικον, 

(87)" χρείσσων σοφιστοῦ παντός ἐστιν εὑρετίς. 

609 « Μενάνδρου Ἰμβρίοις. 
Οὐχ ἔστιν οὐδὲν, πάτερ, ἐν ἀνθρώπου φύσει 

μεῖζον λογισμοῦ" Ὁ τῷ διαϑέσθαι πράγματα 
ξχαστός ἔστιν, καὶ λογίσασθαι κατὰ τρόπον, 
ἄρχων, στρατηγὸς, ἡγεμὼν δήμου, πάλιν 
4 σύμβουλος᾽ ὁ διαφέρων λογισμῷ, πάντ᾽ ἔχει. 

ΓΝ 

Ῥ ι᾿ρατοῦα] φρονοῦσι Α, ϑβιιρνα 
διορμεοὶ οἀἀ. δηῖα ΕὙδηοοξ, δἐκτέοψγ. 

ο πζευρὰς) ἙΕὰὰ, διίομδαοὶ δηΐθ 
Ἑκταμςοξιχίοηδοηι πλευρά, 

6, 
᾿ 8. 86 Α. ἴπ ἔοπιϊοΐηο Αὐβοπδειμε: 
ΘΟ ει. λδυᾷ. ΤἈὝεορλοτ. Ο]οσχίο. Ἰξυβα 

» ὁ «λεῖστον νοῦν ἔχων. αἶρο 
ςοτσιρία δος δὲ πι}}]8 ἐρεῖν 
Ἔχ. Νίοε διιοϊοσιϊδίοσι δοοιτὶ Μ5. 
Δ. οχ τη ἐοπίο δ ἀμ85 ἔθοΐηπλιϑ, 
ΦΌΡΡΙ]οεἱΐς συδο ἀδοσδηῖ: πἰεὶ φιοὰ 
Σ]16 συπι νυϊξεῖϊθ Βαροραῖ παρ - 
δελείστων, Ῥτὸ 4110 πανταπλείσεων 
μὰ προμννα θοάδπι χοροὶ ἰοχ γοῖ- 

ὑαρεγαρδὲ, πϑποτισε. Ψαϊρο 
τεῖ!. ἀδειηὶ ἄρισεος -- ἀχαϑών, [κ- 

δβογιιΐ τ᾽ ροεὶ μάνειρ οἷ; Ῥοχϑοῖο 
δὰ Αχϊδῖορ. Αν. 706. 

7. 
ἃ 510. Α. ΟἸεσίςιια Θεοφορουβένῃ 

ἔν, δἰμβ ἀἰοϊοχίϊαίο, 
8. 

8 810 Α. πἰεὶ συοὰ οχ Ῥετνιῖ- 
δῖο ΠἰΡταυοσοσῃ ἘΣΤΟΣΘ δε 

οοηξιπάρηιἑαι Βαρεῖ δας 6 
4ὸ φοπευϊβῖων Βγιηρκίαθ. «“4}}21ε 
ἸλδΥβο Οεὐποχὶ εἰ Οτοιϊ. 
ἦ κρείσσων --- ὺ -- εὐρετίς ὅς ἡφετής] κρεῖττον 

ἃ ϑὶο Α. οἱ οἶνμον. Οτοῦϊα ὅε- 
ἐεὶ ἔδϑυϊδο ποπηεη, Ἐΐδθοὶ αἰαι- 
Οἱ Ρ. 90... 

πὰρ ρα 



, ὮὯΣ 

86. 

10 «4 “4]σχύλου. 

-» 

ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΚΏΣ Γ . 21ὅ 

Ῥ“Φμαρτάνει 5 τοι καὶ δοφοῦ δοφώτερος. . 
11 « Μενάνδρου. 
“ὅχαντα δοῦλα Ὁ τοῦ φρονεῖν χαϑίσταται. 

19 «ἃ Εὐριπίδου ᾿Αντιόπη. 
Τὸ δ᾽ ἀσϑενές μου καὶ τὸ ϑῆλυ σώματος 

φακῶς Ὁ ἐμέμῳφϑης" " χαὶ γὰρ εἰ φρονεῖν ἔχω, 
φτρεῖσσον τόδ᾽ ἐστὶ καρτεροῦ βραχίονος. 

184 Ὡς ὄψις ἐν ὀφθαλμῷ, ὁ ψοῦς ἐν τῇ ψυχῇ. 

14. ᾿Εσϑλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τοὺς πονοῦντας ὠφελεῖν. 

1554 ᾿᾽4λλ᾽ ἡ φρόνησις ἡ ἀγαϑὴ, Θεὸς μέγας. 

16 κ6᾽4γάϑωνος. 

» τῷ διαθέσθαι] εὸ δ. Α. Ιοϊά, ν. 
. καὶ ἀδοεῖ, 
ς σύμβουλος) βουλῆς Βειιϊεί9. 

Συμβουλος᾽ ὁ λογισμῷ διαφέρων 
Ῥοσχδομῃδ, 7γαςίς Ὁ. 260, 

10. 
« ϑοουΐαδ δπὶ Οτχοίτ,. Α. τοῦ 

οἰὐνοῦ, υἱοὶ ρταοϑοθαϊὶ γυασϑ. 8. 1. 1. 
ὁ χρήσιμ'. Ὡοεεὶ Ἰεπιπιὰ Οδεβοζο. 
Ἡδθοῖ ϑιδηϊεΐιιθ ἴω σ, 9. 

Ν ἄνεε τι) [ἴὰ τη] ηἱ, χπδση 
Ὁ τὰ; ; ἐοηδὺδ εἰξ αιιὶ ἐπ 

ὁ11ο Ηοχαϊΐϊδηο: σμαπκάοσμα δοπμϑ 
ον Ἡονόγα, ΟἈΟΤΙσδ, " 

ὁ τὸ καὶ] τοι καὶ Δ. 

11. 
α 8ϊο Α. Τσχίηο. ΟἹοτίουϑ Ῥ. 504. 

Ῥ το φρονεῖν} τοῦ φρονεῖν 
οι. 

28. 
ὸ 

Γ ἐπι ἀντιόη Α, Ὡοοεϊ 1ση:- 
ει ο. Θοεπες, Υἱὰ, Εχαξεμ, 

Ῥσδεδοὶ Μαλίνοῦν, 480, ἸονίίαΣ 
παυϊδὶα ἴπ δἱ γὰρ εὖ φρενῶν ἔχω, 

25, 
ἃ ϑορποοῖὶξ αἴδαποι Οὐ σοῦ 

εἰ Οτοιίιο, Ἰ1)εδεῖ Ἰοπια Ὑχίηςσ, 
ἘΧαρβιθηϊιπι ΟΠ μαροὶ Α. 

ΙΡ. ϑορδοοῖὶὶ ἐὐἰβυΐινς ῬΈΣ]) οδ6ο- 
Ῥηλ ἀτοίιπι. Μα]16 Ογοῖϊι Βοὶο 
ἜΒΗ Ρ. 17. 41:46 ΠΟ Ῥοϊιοτιηξ 
ζοσυὶ ἱπ Αἰτῖοα δοοηα. ΨΑΣΟΧΈΝΑΚΕ, 
Ιάσπι ἐπ δ. μο] 6 δὰ Ενδωρ. 1ο80 
ΧΙ. 54: νόθα δυπὲ, 5: μείαιιο 
ροξίοα, Αὐϊφίοῖο]ἷ ᾿ 6 Τορίοἷα 
» τ. Ο. 14. φιοά, δὲ διϊοπαλεεοῖ, 
»»ὈΡ.ὲπι9 οππηΐοπι πονογας Οτοίσιϑ, 
ονἱρδα 1114 υουρα οχρίίδῃε, μὲ Ασὶ- 
ονδίοα1:, αὐ ΜοΙΒον:. 94.“ [Οοιΐ, 
1ἃ. ἀὁ Ατϊδίορεηϊο Ρ. β8. Ε2. 11Ρ5.} 
νἱάο εἰἰδαι ΡΥ δοδέμι Αὐΐ-- 
χαλᾶν. ἰῃ ΡΙμίδυοῖ, ἀρ 8, Ν. Υ. 
ΠῚ νυν. κός, Ε, ϑεηϊθεια Μοιδπάχο 
τοὶθυΐξον 16 1106110 Ῥασχίεϊϊ οάΐίο 
1465. δραὰ Ο, Μοτεϊ πηι εἶπ. Β. 
.-πνοῦρ οἱ ψυχῇ δἷμο αχέουϊο ᾿ 

0. 
14. 

ἃ ϑορδβοοῖϊ ετἰρε της. Βτπιδον 
κίας Ιπρ. 9. ΕΣΟΏΘΏ, Ρ. 239. δον 
φεῖ Α.. 

᾿ λδι 

α Ὠεοεῖ ξγορταδηΐιῃ Α. δορῆο- 
ΟἿΣ ττὶρδξ Ατδεμπίι, οὐγα Τχίμο. 

16. 

ἃ ϑ8ις Δ. ϑορξβοοῖἑ ἰσίβιοσο υἱὲ- 
ἀεὶὰν Ττῖπο 

Υ 
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Δ Χαιρήμονος. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΎ 

Οὐ τῇ φρονήσει, τῇ τύχῃ δ᾽ ν ἐσφάλμεϑα: 

. 8. 

Οὐχ ὡς νομίζεις τὸ φρονεῖν εἶπας κακῶς. 
Ὁ Τό τοι χράτιστον πανταχοῦ τιμητέον. 

ὁ γὰρ φρονῶν εὖ, πάντα συλλαβὼν ἔχει. 
18 « Εὐριπίδου ᾿Ερεχϑέως. 

, Ὁ Ορϑῶς μ᾽ ἐπήρου, βούλομαι δὲ σοι, τέκνον, 
(φρονεῖς γὰρ ἤδη, κἀποσώσαις ἂν πατρὺς Ἤ 
γνώμας φράσαντος, ἂν ϑάνῳ) " παραινέσαι 
κειμήλι᾽ ἐσθλὰ, καὶ νέοιδε χρήσιμα. 
βραχεῖ δὲ μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ. 
πρῶτον φρένας μὲν ἠπίους ἔχειν χρεών". 

9οτῷ πλουσίῳ “τε τῷ τὲ μὴ διδοὺς μέρος, ᾿ 
(δθ)γσον σεαυτὸν “ εὐσεβεῖν πᾶσιν δίδον. 

δυοῖν παρόντοιν πραγμάτοιν, πρὸς θάτερον 
γνώμην ᾿᾽ προσάπτειν, τὴν ἐναντίαν μίσει. 
ἀδίκως δὲ μὴ κτῶ χρήματ᾽, ἣν δ βούλῃ πολὺν 
χρόνον μελάϑροις ἐμμένερν" ἢ τὰ γὰρ ἀδίκως 

» ἑπητέον)] ἐσφάλμεθα Α. Β. ἃ 
ΣΏ. 860, Θὲ ἸΏΔΣΡΟ Οοηποσ,» 

17. 
ἃ 810 Θεοῖς ἹΜΙῊῈΣ νυἱάδηξοσ 

σία 6556 ἔχαριπιθηΐα. Νοπιθα ΟΠ 80- 
σοπιοηλδ δεοππᾶο νοχειὶ ὑσδοῦκιϊ 
ΤΥ τ Σιν, τόσο Αι τὲ ἀϊο 
Ῥχίοτες ἀδεπ!. 

Ὁ Μιδοπῖτσ πιο Ὧ10 εἰ σοὶ δ0- 
1 γοσεῺ 6 ΘΟἾ ΔοδὶδεΘ ΟἿΣ ὉΓ86- 

᾿οοὐοπῖθ δριὰ Ομ δοσεπσοδθπι, μὲ 
᾿χοοροχιεῖο οἷι δὰ νοσρὰα αδἰϊεσίι, 
«ιΐ φυδεὶ ῥυιάθηιδε οβμίσοοϊδῖι.- 
τι ἰδυάδνονὶς ἱὰ, φιιοῦ νι ἀσαεὶ.-- 
τηυσι οσὶ : ΠοΟ νϑσὸ ἱρειπι συὶ 10 
Ἰοχυΐταν 1π Ἰδιιάϑπι ᾿χυ ἀ6:Ὲ186 ἴσχὰ- 
᾿ἷς, σβοτεῦν. 

18. 
ἃ 8. Α. Εχδβᾳπι. Μῆυσρτ. 6. Ἐὐ- 

Ὀιπίδου Ἐρεχϑεῖδαι ὕοε,. Οοηξ. 
οδῖοϊ, ΧΙΧ, ο8. Εὐριπίδου εἰπι- 
ἰοίτος Τχίο, 

. Ὁ Ὀοϑυηξ δ ἱπϊεο Βυΐας ἔν. ὑ6- 
αι δὰ ἀτιμία βίου ἴῃ Α. 
π ς παραινέσαι ) παραινέσας σοες. 

Σιπς. ν ΒΝ 

ἃ μὴ διδοῦφ μεῖζον μέρορ) τῷ 

μὴ διδοὺς μέρος σοεε, πότε μὴ 
μ. Β. μὴ διδοὺς μέρος Τείπο, 
ὁ εὐσεβεῖν] εὐσεβὴ Β. ἃ τι͵ 666. 
Ι0. εὖ σέβων] Τὶὰ δαϊπιδεῖνε, ῥσὸ 

φμογυΐβο εὐσεβεῖν Ὡ1|10 δοιδι. Αἱ 
ΘΙ ΘΟΣ πδ]ιοσγαῖ, ἔσον σραυεὰν 

εὖ έβοιν «ὦσιν δίδον. Οποττχυε. 
ξ προσάπεων) προσάπεειν Ὗοε:. 

στῆς. . 
10. γνώμην προσάπτειν, μηδ᾽ 

ἐς αὔριον μένειν] Προσάπεοιν ῬΙο 
προσάπτων ἈΔΡοραὶ Νῖ8. τοοϑωῖοσ. 
ποῦ δα ὩΣ ΟΧ οοπη͵ϊθοΐιχα οδ: 

αποὰ δπτηι Ἰο ρα αίον πδοίΐοπας οἵ- 
διὰ ἴῃ χοορηϊίξοσα Μϑ. (πὰπὶ ἱπ 

τὸ 
ὃ. 

δρϊυίοσο δὲ νεσδδ ἐβοσϑι) εὴν 
μέσεε, 4θοπι δϑιδιῖι δ6- 

Ῥεδὲ ποὺ νὶάθο. ϑοὰ οὲ 1αχ ναχ- 
δὺ8 τοριιῦϊαῖ. ϑθαϊχαδείιδ Ἰοβορδαὶ 
τὴν ἐναντίαν μέθες, ἀξ φακδιι εἰξ, 

ἀμαδμο φομνέενις αἰέόγαπε αἷ- 
ξενδ., αἴἰίΐεγανκ γας νεέδεαπε. Ὅπο- 
τυ. ΘΏΜΩΣ μέσει, υδοιθλσοο 
ταθῃ οι. 

Βού ὅλεε Β. Μὸοχ εἐ͵φεῖ- οὐ παι βού Β. ποι εἰρὰ α. 
Ὁ εὸ γὰρ ἀδίκως] Τα Ῥοσιάδπεχ» 

Φ 
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οἴχους ἐσελθόντ᾽ οὐκ ἔχει σωτηρίαν. 
ἔχειν δὲ πειρῶ" τοῦτο γὰρ 'τό τ᾽ εὐγενὲς, 
(ἡ καὶ τοὺς γάμους δίϑωσι τοὺς «οώτους ἔχειν.) 
ἐν τῷ πένεσθαι δ᾽ ἐστὶν ἥ τ᾽ ἀδοξία, 
ἢ ἀνανδρία τε, ἥ τ᾽ ἀτιμία βίου. 
π φίλων δὲ τοὺς μὸν μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 
κέκτησο᾽ τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ 
τῇ σῇ πονηροὺς, κλεῖϑρον εἰργέτω στέγης. 
5 ὁμιλίας τὸ τὰς γεραιτέρους " θέλε. 

βραχεῖα τέρψις ἡδονῆς τίστει λύπην. 

ν ἐξουσίαν δὲ μή ποτ᾽ εὐτυχῶν, τέχνον, 
.90) 

αἰσχροὺς ἔρωτας δημοτῶν διωκχάθϑειν" 
ὃ καὶ σίδηρον, ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλκεται, 
χρηστῶν πενήτων ἄν τις αἰσχύγῃ τέκνα. 
καὶ τοὺς πονηροὺς μή ποτ᾽ Ἵ αὐξάνειν πόλει" 
κακοὶ γὰρ, " ἐμπλησϑέντες ἢ ἢ νομίσματος, 
ἢ πόλεος ἐμπεσόντες εἷς ἀρχήν τινα, 
σχιρτῶσιν " ἀδίκωβ, εὐτυχησάντων δόμων. 
ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, μοι δὸς χέρ᾽, ὡς θίγῃκτατὴρ, 

, φαὶ χαῖρ᾽, ὑπ᾽ αἰδοῦς δ᾽ οὐ λίαν ἀσπάζομαι" 
γυναιχόφρων γὰρ ϑυμὸς 

Ῥτὸ δὺ αιοὰ νυῖρο τὰ δ᾽ ἀδίκως 
φοπῖσχα ὙΘΥΘΊΣ, ἱξο τὰ δ κακῶς 
ἑπέχα ΧΟΙΨ. 

ὁ τό τ τοῦτ᾽ ᾿ Οοεποσχὶ τιασβο. 
κ καὶ τοὺς γάμους]. πὸ νογ- 

δι, σοὶ Ηἰο ἀοδίἀοχαβδίιΣ, δά ἀΣ- 
εἰἶσππιδ οχ δὺο σιοὰ ἑηΐτα οἰξαιιιί 
εἰξ. ΧΟΙ. σποτευε. 

1. ἀνανδρία τε] ἥτ᾽ ἀνδρία Β. α 
. χα, ἥτ᾽ ἀνανδρία ἢ τ ἀτιμία νοεῖ. 
ἦρι ἐνδρία ἥτ᾽ ἀτ. Τυίπο. 

ΤΟ. καν ἧ σοφός τιρ ἢτ᾽ ἀτιμία 
8.1 Ἐπ ποοὺ εχ εοέδπι Ἰοὺὺ σϑρο- 

. Ναιὰ δίς οχδῖ ἀνανδρία 
48. τοῖοι οοπιπιοῦθ. ΟἈΟΈΙσΞ. 
1. ) φίλων Α. εἐ σ οἱ φίλους φ ταῖχᾷ 

15. ΗΙ ἴσὸς νοσεῖ ἱωβοσιΐ Ἀϊο 
Υἱάδητησ εχ Οσθόρβοηῖθ. Νδης 
ἽΜοτορο ἢδοο γοσθαὰ ἐνίθυϊξ ῬΙυΐδε- 
οἶς ὗχο Ὧο []}. χ πῆι. οδρ. 

ἐ ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ. 

᾿ς 6Ε Ὧ6 Λάιϊαῖ, [Ρ. 6ξ. Α.} Οκο- 
εἰῦϑ δῃποῖ, Μ5 

μα ὁμιλίαρ] Α» , 1. ἤδαιιο δὰ 
ΠΟΙ ἔσγαβπιθοῖλ ἀδεαηϊ Α. 
ο ϑέλε] φίλει ἐπῆν. ΟΧΥ͂Ι, 5. )δὶ 

8004. ἸΘΘΏΒΙΓΙΣ χοοῖϊαδ. 
Ῥ ἐβουσίαν --- -- εὐτυχῶν] ἐξουσία 

-- εὐτυχῶν, ΟΟΕΒΏΟΣΙ ΤΊΔΥ ν. 
ΧΥΙ. το. Μὸοχ αἰσχρῶν φῶτας 
Ττῖπο 

4 αὐξάνειν} αὐξ αὔξειν ἂν Οοεποσὶ 
ζῶδιβο. εχ 1 . 4. ΝΜοχ 
κακοῖς Ττίηο. 

ΝΕ σ ἐμπλησθέντες] ἐμπκλασθέντες 

8 ἀδίκως} δός τ᾿ Οδε;. ΤΏΙ. 
Ν ΧΙΙ ῬΙαΐαγον. 11. 557. 

ς οὐ αν οὐκ ἀνδρὸς 
σοφοῦ οδέ. 
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19 4 Θεόγνιδος. 

ΣΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ .Ἔ, 8. 

᾿Οφϑαλμοὶ καὶ γλῶσσα καὶ οὔατα καὶ νόος ἀνδρὸς 
ἐν μέσσῳ στηϑέων εὐξύνετος φύεται. 

420 Εὐριπίδου « Πολυείδου. 
“Ὅστις νέμει κάλλιστα Ὁ τὴν αὐτοῦ φύσιν, 

οὗτος σοφὸς " πέφυχε πρὸς τὸ συμφέρον. 

21 α Πυϑαγόρου ἐχ τῶν Χρυσῶν Ἐπῶν. 
Ὁ Πολλοὶ δ᾽ ἀνθρώποισι λόγοι, δειλοί τε καὶ ἐσθλοὶ, 

δυοπροσκπίπτουσ᾽, ὧν μήτ᾽ ἐχπλήσσεο » μήτ᾽ 
᾿,. 

ἂρ ξάσῃς 
εἴργεσθαι σαυτόν. Ψεῦδος δ᾽ ἦν σοι τι γένηται, 

ὃ δέ τοι ἐρέω, ἐπὶ πᾶσι τελείσϑω. 

μηδεὶς μήτε λόγῳ σε παρείπῃ, μήτε τι ἔργῳ, 
5 πρῆξαι μηδ᾽ εἰπεῖν ὅ τι τοι μὴ βέλτερόν ἔστι. 
“ρῆσσε δὲ ταῦϑ᾽, “ ὦ σε μὴ βλάπτει" λόγισαι δὲ πρὸ ἔργου." 

8799 Εὐριπίδου Α Πελιάσι. 
Πρὸς κέντρα μὴ λάχτιζε τοῖς χρατοῦσί δου. 

28 ἃ Μενάνδρου. 
᾿ κορι᾽ ἂν ἕτερός σοι Ὁ μηδὲ ἣν πλέον διδῷ, 
δέξαι τὸ μόριον' τοῦ λαβεῖν γὰρ μηδὲ ἕν 
τὸ λαβεῖν ἔλαττον, πλεῖον ἕσται σοι πολύ. 

94 «4 Πυϑαγόρου. 
᾿Ισχὺς καὶ τεῖχος καὶ ὅπλον σοφοῦ ἡ φρόνησις. 

α δἰ. Α. Ἐ χὰ ἀοᾶΐε Οτοιΐαε, 
γ᾿ χτ6ρ- 

Γ Πολυείδονο. Ἢ Οτοῖδπα Ῥοΐγί. 
ὧε..υἱὰ. Ἐγαρη;. Μυερτ. 7. Ἰεδεὲ 
ἈΟΠΊΘΏ ἔδθι δ ΤΊηο. 
Ὁ τοῖς αὐτοῦ φίλοις] τὴν αὐτοῦ 

φύσιν Α. εἴ Θεεπεσί τπᾶσβο. 
ες πέφυνεν “4 ζέφυκε «οὖς Α. 

ἃ ϑῖς Α, ϑέμορ μοἰτες Πυϑαγό- 
φου. Ττίπο. 

» πολλοὶ δ᾽ πολλοί τ᾽ Β. 
ς ζοῆξαι) πρῆϑσε ΒΨ. Μοχ τοι 

δὴ οπι. Α. 
ὰ Ἂ δὲ μὴ]. ἃ μὴ σε Ττίδβο. 

ἃ 81. Α, 86. Ἔς Φ' ϑίμερ] τοί. 
ἴεΣ Εὐριπίδου Τεὶπ 

45. 
ν δίο Α, Ὑσεῖδδ, Ἐταβτ. ΟἿοσίο; ᾿ 

Ῥ “Ἢ ηδενὸς ττλίον] Νοεῖτα δεῖ 
οὐποπάδιϊο. ὁ Ἰοβερδῖωσς μη- 

6 τορο ἴτλ ΟΧ ΘῸ 
ἐεα τα, δαὶ ὨΠ}0., αυὶ πυπο 
Θρίϊπιυς. Φίμα κἰλιΐο, ἷἱ. ε. σμωπκῖν- 
διπεμπσμε. Οποτῖσε. 

αλέων)] πλέω Α. πλέον Ὑτίδο. 
Οτοιῖ σοπδεΐαγαπι τε)οὶξ Βεωῦ- 
1αἷιι6, οἱ τοροηΐ! μηδεὲν τέλεον δι-- 
δῷῴ. Μαυϊκαΐμμπι οτϑάο δαπυσα 6δε6 
βοεεο, Ῥίοπδ Ἰοοιεῖο δεῖ, μηδὲν 
διδῷ “λέον ἢ τὸ μόριον, δέξαι τοῦ- 

Ἐς εἰο ξεχα Ἀϊιλοχεδποϑέμδ. 

84: 

α ὃὶς Α. σίησ, 
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Ρ.81.." ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΕΏΣ. Γ. 

ο5Γ ΦΓΙΓΝΩΜΑΣΙ ΜΟΔΝΟΣΤΙΧΟΙ. 

᾿γαθὸν μέγιστον ἡ φρόνησίς ἐστ᾽ ἀεί. 
ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγου γνωρίξεται. 
ἄριστόν ἔστι πάντ᾽ ἐπίστασθαι καλά. 
ἂν εὖ φρονῇς, τὰ πάντα γ᾽ εὐδαίμων ἔσῃ. 
ἀεὶ χράτιστόν ἐστε τἀσφαλέστατον. 
ἕνιοι κακῶς φρονοῦσι πράσσοντες καλώς. 
ἐμπειρία γὰρ τῆς ἀπειρίας κρατεῖ. 
βλέπων πεπαίδευμ᾽ εἰς τὰ τῶν ἄλλων κακά.Ὠ. , 
ἡδύ γε πατὴρ φρόνησιν ἀντ᾽ ὀργῆς ἔχων. 
ἥδιστόν ἐστιν, εὐτυχοῦντα νοῦν ἔχειν. 
μισῶ σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὐτῷ σοφός. 

. φοεῖν γάρ ἔστι χρεῖττον, Ὁ ἢ σιγὴν ἔχειν. 
συνετὸς πεφυκὼς, φεῦγε τὴν καχουργίαν. 
ὁ παρ᾽ ἡλικίαν νοῦς μῖσος ἐξεργάξεται.. 
οὐδεὶς ὃ νοεῖς οἶδεν, ὃ δὲ ποιεῖς βλέπει. 

" οὐ πανταχῆ δ᾽ ὁ φρόνιμος ἁρμόττειν δοκεῖ. 
τὸ μηδὲν εἰκῆ, πανταχοῦ .ἐστὶ χρήσιμον. 
ψυχῆς μέγας χαλινὸς ἀνθρώποις ὁ νοῦς. 

εἷς οὐδὲν ἡ μάϑησις, ἣν μὴ νοῦς παρῇ. ] 

26 εῷωχυλίδου. 

“Ὅπλον τοι λόγος ἀνδρὶ τομώτερόν ἔστι σιδήρου. 
ὅπλον ἑχάστῳ νεῖμε Θεὸς, φύσιν ἠερόφοιτον 
» ὄρνισι μὲν πολλὴν ταχυτῆτ᾽, ἀλκήν τὸ λέουσι, 

- 84. 

α Ὠοριδπὲ ἣδο Οποιδα Α. ΤΎΪΩΟ. 
ἈΑδάξαάλονοα νἱάδις Οὐοδησσχιδ δ08- 

ται δοῦριΐ διιοϊοχίίδίθ, 81" 
δλΥ1ϊ6 Θεοὶ ο}11 ἰἰοο τα ἐπ δΘαιθῺ- 
εἰθυθ. εΐίποερο ποιῖρο ἱπεογυὶξ 

ἷ νυν. δος ᾽ . Ἡεεϊοὰὰ 

. 291, 894. Αμιδμοῖ, Βτιποῖ, 
. ῬΡ γίπος. Α. σ. 47. 14. 

Οὐδα οπιηὶδ ἀθ- 

Ὁ καὶ σιγὴν ἔχειν) ἴ. ἢ οὐσίαν. 
Ὅποτιῦε δοησι. Μ8. 

ἘΡ Εν μόττει παρὸν α εἶ συμ- 
ἥ Αἰϊδὶ ΟἰκΈῸΣ 806 6φ2- 

τοπῖα, δα ποδὴθ ΣῸὩ ϑδίεροξ 
Ἰοοιπι 6666 ρχυάδηϊδθ, εεὰ αδ6-: 
ἄδην οσαδίρι᾽᾿ΐοοΥρ. ζψαϊρο Σαιι- 
Εἶ 16 δὲ εἶπ σϑηε : Οὐ πανταχῆ 
δ᾽ ὁ φρόνιμος ἁρμόττειν δοχεῖ. 
Οποτευν. Ἰάοπι ἱῺ πιᾶσβ. Ἔχεπι- 
δι ουῖο δυἱ δοτίρεεται, Ο]οπιοηῖ. 540. 
ἐά6 Ρ. 743. Ἐς, 

3 
ἃ δ8ἷῖς Ττῖπο. υδὲ νι 1. ἄδοεξ, 

Ῥοεῖ Ὦ. 1. δαξαϊς Οφεποσιι ηι180- 
ἄδτι οχ Ῥγίδβαβοσδθ Αἰγεῖ Οδσχ- 
δαϊπὶρυδ, οἱ ΟΥρΒοο ἐδ ἱιδρδὰ. εἰ- 
π6 ΜΙδ δ. τ» ἰδίο. ταγωοῖς 

» ὄρνισι πολλὴν] 9 
πολλὴν ὕοεῖ. Τχίπς, 
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80- ΤΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ τ 8. 
ταύροις δ᾽ αὐτοχύτοις κεράεσσιν., κέντρα μελίσσαις 
ιἔμφυτον ἄλκαρ ἔδωχε, λόγος δ᾽ " ἔρυμ᾽ ἀνθρώποισι. 
εῆἧς δὲ θεοπνεύστου σοφίης λόγος ἐστὶν ἄριστος. 

νος βέλτερος ἀλκήεντος ἔφυ σεσοφισμένος ἀνήρ. 
ἀγροὺς καὶ πόλιαρ σοφία, καὶ νῇα κυβερνᾷ. 

(98)237 « Εὐριπίδου ᾿Δἀντιόπη. 
88 ᾿Εγὼ μὲν οὖν ὃ δοιμι καὶ λέγοιμί τι 
9] σοφὸν, ταράσσων μηδὲν ὧν πόλις νοσεῖ. --- 
"Ἔνεστι δ᾽ οἶχτος ἀμαϑίᾳ μὲν οὐδαμοῦ, 
σοφοῖσι δ᾽ ἀνδρῶν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀξήμιον 

ς γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφόν. 

.98 «Θεόγνιδος. 
Μή ποτ᾽ ἐπαινέσσῃς πρὶν ἂν Ὁ εἴδῃς ἀνδρὰ σαφηνέως 

ὀργὴν, καὶ ϑυμὸν, καὶ τρόπον ὅντιν᾽ ἔχει. 
πολλοί τοι κίβδηλον ἐπίχλοπον ἦϑος ἔχοντες, 
᾿ς δ κρύπτουσ᾽ ἐνθέμενοι ϑυμὸν ἐφημέριον. 

βοτούτων δ᾽ ἐχφαίνει πάντων χρόνος ἦθος ἑκάστου" 
καὶ γὰρ ἐγὼ γνώμης πολλὸν ἄρ᾽ ἐχτὸς ἔβην. 

994 Νόει, καὶ τότε πρᾶττε. 

80 ἃ Βίαντος. , 

Βραδέως ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις" ἐγχειρήσας δὲ, πρᾶττο 
βεβαίως. 

81 «4 Θεοβούλου. 

ς ἔρυμ’ ἀνθρώποισι ἔδωκεν" 48. ο 
λόγον δ᾽ ὅς ἐστιν ἄριστος ᾿Ανθρώ- ἃ ϑΐς Α. Τυΐηο. 86. ν. 94. . 
σῶν νεῖμεν᾽ βέλτερος δ᾽ ἀ. Ὑοεξ. ν εἰδῇς ἄνδρα σαφρηνῶς ὀργὴ 
Τυΐπο, τοὶ συοὰ Βῖο Βαροὶ ἔδωκε καὶ ῥυθμὸν καὶ τρόπον ὅστις ἂν 
-- ἀνθρώπῳ, οἱ δ᾽ οπι. . εἰ ἐξα υἱἱ ἰὼ Τμοορπῥάο. ανϑροκῷ, δεάεκε; ὅκα; τὰ γυΐβο μπ αὐτὰ 

87. ν αὖ ἀνδρας ἀφανέαις με 
ὃ ᾿ γκᾳ καὶ ἐώδα καὶ τρόπον ὄντι» 

α Ἐυριπι ἄντιο Α. τοῦ αὐτοῦ τ παρδραυ ἐς ἄνδρα σαφανέως 
Ὑτίηο. υϑὶ Ἰορίτατν ροεὶ 1. 8. Ἐγαβ- Ἃ 
χαθαῖ. Επτὶρ. Απῆορ. 6. ίδιοκ. οὐσι Δ. 
Ὁϊαῖς. Ὁ. 80. ὴ ἐς ὄξνπτον σ᾽ ἐνθέμενοι] πρύπεου- 

Ὁ ἄδοιμε) εἴϑοιμε Β. οὖν ἀδοεῖ 80. 
ΔΆ. .ἃ Βίανεῖε Οὐδποσ. Ὦδαεὶ ἸοσΏΣ 

ς ἕνεστι] Ἡσπο ν, οἱ δεα4. ΟΣ Α, Τισς. κο. 
ἘπιτρΙ αἷς Ε]ΘοῖΣα 94. ρμοίδλοδ χῃο- ἃ 810 Τσίηο. Πεοεῖ Ιοσις Α. 
πὶ ΨὙΑΙοΧοδοσῖιϊ} μεν. Ῥ. 8ι. βι. 
Α υχίοσίριε δελαχίε Τυίης. Δ ϑίοΐοσο Τιῖδο. Ὡδὶ Θεοβούλονρῥ. 
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Ὁ. 88. ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΒΑ͂Σ Γ. δἱ 

Τὰ ἀφανῆ τοῖβ φανεροῖς τεκμαίρου. 
898 Σωκράτης Ὁ "αρύνω, ς ἥκιστα φοίᾷ ϑυνάσεαιῃ, ἣ ὡς(94) 

ἥδιστα ὁμιλεῖν.. 

88ιλ'᾽ Πρᾶττε ἀμεταμέλητα. 

84 6 δημοχρίτου. 
«Σοφίη ἄθαμβος ἀξίη πάντων, τιμιωτάτη οὖσα. , 

86 « “ημοχρίτου. 
ῬπΌρος γὰρ δυμφορέων καὶ ἀσυμφορίων, τέρψις καὶ διρο 

«τίη. 

864 [Ρώμη δὲ μετὰ μὲν. φρονήσεως, ὠφέλησεν" ἃ ἄνευ δὲ ταύ- ᾿ 
της, πλεῖον τοὺς ἔχοντας ἔβλαψε." 

87 Βσυλευόμενος παραδείγματα ποιοῦ τὰ παρεληλυϑότα τῶν ' 
μελλόντων. 

88 ΄“Οπερ δὲ ὑπὲρ τῶν σεαυτοῦ μέλλεις τινὶ συμβουλεύεσϑαι, 
σχόπες πρῶτον πῶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ διῴκησεν. Ὃ γὰρ κα- 
κῶς διανοηθεὶς ὑπὲρ τῶν ἰδίων, οὐδέποτε καλῶς βουλεύδετας 
«ερὶ τῶν ἀλλοτρίων. 

89 «4 Σωτάδου. 
᾿Δύπη σὲ μαχρὰν προφεύξεται ἀγαθὰ φρονοῦντα. 50 

μιμοῦ τὸ καλὸν, καὶ μενεῖς ἐν βροτοῖς ἄριστος. 
ψόμος ἐστὶ Θεὸς, τοῦτον ἀεὶ πάντοτε τίμα. 

ξένος ὀφείλεις εἶναε τῶν οὐ καλῶς φρονούντων. 

δ οὗ χαλῶς βιοῖς, παράμενε, κεὐτυχεῖς τὰ πάντα, 
«αρατήρει τὰ πάντων καλὰ, καὶ ταῦτα σὺ μιμοῦ. 
ῥῆσιν δ᾽ ἀγαθὴν δεδομένην, φύλασσι σαυτῷ. (96) 

» τεχραΐ Οουξεσς ϑορβοοῖ. 
Θὰ. ἐν δ 9.) Βδεο ἀδειοριία « 8ἰα Α, τειιδδ᾽ 

οὐἱ τλὶρυστοσ ἐπῖσα ῃ. 44, 38. Ὁ ὅρος γὰρ} γὰρ κἀάϊάϊ εχ Α. 
οὐ, Οοεπ. " Ιάϑαι μβαβεὲ ἀτρφπίη Ἀσὸ ταὶς. 

. ἄς 
“8 Σλάτωνος] ΤΗΝ ϑ6εὲ Ἰσίγνα Ἐνῶ. 6. Ν 
δὰ Ἰοοπηι ἱδὲ ῥτοχίμμθ βϑαιιθαβεηδ. 
Ῥοτείμοτο νὰ οἴμν: δ6. ἱπέν, Ρ. 48, 

αἱ 'παρφύνε!)} ἔλεγεν Ττίωσ, 

43. 
α Ὦφεει Ἰοουῦς ᾿ ΤΥπο. 

4ΦὉ 
α 51᾽ο Τετῖπο, 
ΒΊΟΒΑΕΙ ΕΣΟΒΙΣΕσ. ΨΟΣ,. 1. 

ἃ Ηἰο, οἵ ΠΑ ξασποπῖος Ἰσοὲ 
χ Ιεοοχαῖ, δὲ Ῥοηοωῖο. ἀοδυπξ 
Α, της. 

ἃ ΤιορίτυΣ ἦδο ἔχαρτηιθοῖιπι 
Ττίης, δἷπο ποχλΐηα Διιοϊοτίε, Ξοὰ 
βοιῖ υὰ βσιαθίε. 

5 οὗ] Δ] Ψακο ὅπον. Ἑωσαάανίε 
Βσισοῖε τα δεβοεΐοει μετιϊα πε ποῖ 



1ΩΑΝΝΟ ΣΤΟΒΑΙΟΣ 

Γ 

εἰ Α.. 8. 

δοὶ τοῦτο γενέσθω " φίλον, μηδὲν ἀτακτεῖν, 

μι τὴν ἡσνχίαν κατὰ βίον ἵνα πάντοτε τηρᾷ. 
ὑγιαίνειν εὔχου τοῖς Θεοῖς, ἐφ᾽ ὅσον ἔχεις ζῆν, 

40 «᾿Εκ τῶν ᾿Αριστωνύμου Τομαρίων. ΄ ΝΕ 
᾿ Κυβερνήτου μὲν ἔργον ἀγαϑοῦ, ὃ εἰς τὰς τῶν πνευμάτων μο- 

ταβολὰς ἁρμόσασθαν' ἀνδρὸς δὲ σοφοῦ, «πρὸς τὰς τῆς " τύχῃς. 
41 « Σωκχράτους. 
Ἔν μὲν τῷ ὃ καταπλεῖν, πείθεσθαι τῷ κυβερνήτῃ᾽ ὃν δὲ 

τῷ ζῆν, τῷ λογίξεσθαι δυναμένῳ βέλτιον. ' 

1042. ᾿Οδὸν μὲν τὴν υλειοτάτην ἐκλέγεσθαι" βίον δὲ τὸν ἀλυ- 
φ«ότατον. 
48. Μόνῳ τῷ λόγῳ, καϑάπερ ἐπιτρόπῳ σώφρονι, “αρα- 
καταθετίον τὸν βίον καὶ τὴν Ὁ νεύτητα. 
γΗ: “Καὶ ὑκοδήματα, καὶ βίος ἁρμόξων ἀλυπότερος. 

46 « Σωκράτους. 

᾿Βοδοὶ οὐτνχήσει. αι] σιρτα 
δρδειιπιδὶ οὗ διιῖο καλῶς 6 Οδεμπεοσὶ 
ξοδυρὶπο οἱ Τ υίθοδνυεῖ]ο. 

ς φίλον μηδὲν ἀτακεεῖν) Ηδοτ- 
ϑοδηπις ἘΠοοηϊ, Ὠοοῖ, Μοῖσ. ρ. 
46 φ. τὸ σὴ κ. ἀ. Βτυποκίιε μη- 
αμὼς ἀτ. Απ πιοϊιιθ μηδέν ποτ 

ἐἰτωκτεῖν) ΝΙεὶ ἐοτῖο γ. 
φίλον Ῥκοθυχοχίϊ ϑοιϊδάοι, 

40, 

ἃ [Δ Οοεποτας: Ἐκ ““νἰεονγνοὶ 
ον ,οιαγίϊε. Ὠγδοοῖ Ἰοσς Α. Ττίης. 

πρό! φὰς Ἰλοοδε. ἐπ Απῖδοὶ, Τ'. 
. Ῥ. 116. 

« φνχῆς) Μαϊὶτι εύχηθ. Οπεν πε. 

ν εὸ εἰρ τὰρ} Ῥοτίθ 16. τὰ ἰσείᾳ 

τς 480 
«α Α. Τχίμο. δ. 3. δυοῖϊονβ. ϑεᾶ 
οδὲ δἱα ϑοοσαῖϊδθδι δϑὲμι ἑϊοσ 42. 

Ἣν «λεῖν] καταπλεῖν Α. Μοχ δεῖ 
χαΐρο Ῥοοῖ πείθεσθαι. Οἰοΐεὶ σοι 

42. 

Ὁ τελειοτάτην) λειοτάτην Α: εἰ 
ΜλΟΣβΟ ιδιβι ἹΜοχ οπείοὶ ϑεῖ 
Ῥουι οἴ Α. φἱ Τυΐδο. 

Ὁ Μυϊφο καὶ τὴν νι καξ ΟἮΥ͂ ᾿ δότητα 
φποδήματα. εΐπάθο ἰδηαιδπι αἷ- 
τδτὰπι ἔσγαρτηθπίυμι, Βίος ἐρμό- 
ὧν ἀἀλνπότερος. Αἀ νοῖθὰ καὲ 
ὑποδήματα εογὶρεῖῖ Οδεμπεσιδ ἐπ 
ἸΏΔΥΒΊΠΘ, Ζοσμε οογγερίμα υἱφίων, 
ἙΕφυλάοπι δοοιυῖιθ δύ Τσίποδνοῖ- 
Ἰη, φυὶ καὶ διηῖο βίορ ἡ . 
Ῥυποῖο τδπιθη σδὶε ροδὶ ὑποϑή- 

ἃ Ροεὶϊο. ἘΠ εἷς Α. οἱδὲ δοα 
000 πιδύοσϑ οοχτωυρίυδ, "66 16- 
οἷ ἴδλο! 8. [Ι͂π δ]'α οπσηῖα δϑὲξ 
ϑομβονίυε, πυΐ ργο ὑπκοδήρμαεω 
ὁχ πὸ Μϑ. χτοροιΐξ ὑπολείμβατα 
οἱ εἶσ σοπηπιθεῖδίιχ: Ὁ. καὶ ς 
ηνὐπολείμματα, γεοϊμαλοας ορο, 
ολπῖθα: καὶ ὑποδήματα. δοοβά 
»»ἕδοὸ οὰπὶ δοαυθηιὶ ἔσαβτηθοῖο ἐξα 
οἶαηρῖε: ὡς ὑποδήματα, βίος ἀφ- 
εόζων αλυπότερος. [ὲ οΔ]οθ6- 
οἴΘΔ, 4686 ρμοάλδιις δρὶδ ειιαὶ, 
»νἱᾶ νἱῖδο σαϊΐο, οοηβσγια δἵ. 
ἡ δοουτηιπούδῖδ ποἷβ, - ποΐ- 
98 πιο]οείίατιπι αἴξετι. 6 Ἠδοῖο 
26 εὐἰάΐεεα τποπεΐσδοι ϑιιπορλείς 
“δὲν εμαϊπεο Ὡ. 80. οι ποῖ οὰ- 
[οχίε. . 

« 8:9 Α. Τιίαι 



οι 

Ρ' 80. ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΕΩ͂Σ Γ. 85 

᾿Σωκῤάτης ἐρωεηϑεϊς, τί φρόνησις; Εὐκαρμοσεία, εἶπὲ, δφυ.- 
, χῆς. “ὋὋ αὐτὸς ἐρωτηϑεὶς, τίνες φρόνιμοι; Οἵ μὴ ὀφδίωςν 
-εἶπεν., ἐξαμαρτάνοντες. 

46. ᾿Ἵντιόϑένης ἐρωτηθεὶς, τί δή ποτϑ οὐχ Ὸξ πλούσιοι 
σρὸς τοὺρ σοφοὺς ἀπίασιν , ἀλλ᾽ ἀνάκαλιν; εἶπεν, “Ὅτι οἱ 
δοφοὶ μὲν ἴσασιν, ὧν ἐστὶν αὐτοῖς χρεία πρὸς τὸν. βίον" Ὁ 
οἱ δὲ οὐκ ἴσασιν. ἐπεὶ μᾶλλον σοφίας ἢ τρημάτων ἐκεμε: 
λυῦντο θ΄. 

47 " Πλουτάρχου. 
.Υ̓Βότε τοίνυν τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἁπλῶς ἔχοντα, τὰ " 
δὲ πῶς ἔχοντα πρὸς ἡμᾶς" ἁπλῶς μὲν οὖν ἔχοντα, γῆ, οὐρα-- 
ψὸρ, θάλασσα᾽ πῶς δὲ ἔχοντα πρὸς ἡμᾶς, ἀγαϑὸν, κακὸν, αἴ-80 
φετὸν, φευχτὸν, ἠδὺ, ἀλγεινόν ἀμφοῖν δὲ τοῦ λόγου ϑεωρη- 
τικοῦ ὄντος, τὸ μὲν περὶ τὰ ἁπλῶς ἔχοντα μόνον, ἐκιστημονι» 
αὸν χαὶ θεωρητικόν ἐστι" τὸ δ᾽ ἐν τοῖς πῶς ἔχουσι πρὸς ἡμᾶς, 
βουλευτικὸν, καὶ πραχτικόν᾽ ἀρετὴ δὲ τούτου μὲν ἡ φρόνησις, 
ἐκείνου δὲ ἡ σοφία. Διαφέρει δὲ σοφίας φρόνησις, ἡ τοῦ 
ϑεωρητικοῦ πρὸς τὸ πραχτικὸν καὶ παϑητικὸν ἐπκεστροφῆς καὶ 
σχέσεώς τινος γενομένης ὑφίσταται κατὰ λόγον ἡ φρόνησις. 
Διὸ φρόνησις μὲν τύχης δεῖται" σοφία δὲ οὐ δεῖται κρὸρ τὸ 
οἰκεῖον τέλος, οὐδὲ βουλῆς ἔστι γὰρ περὶ τὰ ἀεὶ καὶ τὰ αὐτὰ 40 
ὡσαύτως ἔχοντα. Καὶ καϑάπερ ὁ γεωμέτρης οὐ βουλεύεται(97) 
“«ξρὶ τοῦ τριγώνου, εἰ δυοῖν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας, 

ἀλλ᾽ οἷδεν' (αἱ γὰρ βουλαὶ αερὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλως ἐχόντων, 
οὗ περὶ τῶν βεβαίων καὶ ἀμεταπτώτων "νι οὕτως ὁ ϑεωρητικὸς 
ψοῦς περὶ τὰ πρῶτα, καὶ μόνιμα, καὶ μίαν ἀεὶ φύσιν ἔχοντα 
μὴ δεχομένην μεταβολὰς, ἐνεργῶν , ἀπήλλακται τοῦ βουλεύε- 
σϑαι. Τὴν δὲ φρόνησιν εἷς πράγματα πλάνης μεστὰ καὶ ταρα- 
χῆς καθιεῖσαν ἐπιμίγνυσθαι τοῖς τυχηροῖς πολλάκις ἀναγκαῖόν 60 
ἔσει, καὶ τῷ βουλευτικῷ χρῆσθαι περὶ τῶν ἀδηλοτέρων" τῷ 
δὲ πραχτιχῷ τὸ βουλευτικὸν ἐχδεχομένην ἐνεργεῖν ἤδη, 

» ἢ.} τεῆς φυχῆς Β. τὰν 15 Οοεπεσί οὐΐξ, εοπϊθοῖῖα 
ἦι ἀπὸ] τὸ0} Σωκράτης ἐκ Οτεβοσῖο πιᾶβηο, 4υκπι ἀ6- 

ἴοσθ Ὧοὰ ἀυρίϊαν:, Ῥοεῖ μᾶξλον 
46. ἈΠΟ μείι8 ἱπεοσὶς ὧν. 

ἃ Ὦεεεϊ δὶς Ἰοοι Α. Ὑ τπο, 81. 
22116 ἀἱοῖιπι Ατϊδεῖρρο ἰτρυΐς Ὠϊο- . 47. 
ξεῦες [δοατί. 11. 69. τ.Ὁ1 νἱάεδη- α Ὧοϑιε Ηΐα Ἰοοις Α. Ὑυίΐπο. δὲ 
δ Οδεδιβοῦιϑ οἱ δεπαρίιδ. 89. ζοτίδοοο ἀδρϑεις ΕΝ οἰγίοαὶ- 

2 
»"- 
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΄ 48 8 Τοῦ αὐτοῦ. 

ΤΩΑΝ ΝΟ ΣΤΟΒΑΙΟΌ. 

τοῦ ἀλόγου συμπαρόντος καὶ συνεφελιομένου ταῖς κρί- 

Ἶ. 8. 

“Καὶ γὰῤφ περὶ τἀγαθὸν ἡ φρόνησις πραγματεύεται τορα- 
χοὸς, ἢ κτωμένη τἀγαθὰ, ἢ φυλάττουσα, ἢ αὔξουσα, ἢ 1φω- 

μένη δεξιῶς. Οὕτοι τῆς φρονήσεως καὶ τῶν ἄλλων 

εἰσε κανόνορ, οἷς πρὸς ἀμφότερα χρηστέον. 
49 5" Πλουτάρχου. Εἰ ἡ τῶν μελλόντων πρόγνωσιρ εδφέ- 

λιμος. 
40 ᾿4λλὰ μὴν ἡ φρόνησις, οὐ δωμάτων, ἀλλὰ πραγμάτων 

- ὄψερ ἐστὶ, πρν᾿ ἐν αὐτοῖς γενέσθαι τὸν ἄνϑρωπον, ὅπως 

'ἄριστα ὃ χρήσεται τοῖς ἀπανεῶσι καὶ προστυγχάνουσι, ς παρό- 
τουσα διασκοπεῖν τὸ μέλλον. Τὸ μὲν οὖν σώμα πρόδω μόνον 
ὠμμάτωται, τοῖς δ᾽ ὄπισϑεν τυφλόν ἐστιν “ ἀτεχνῶρ᾽" ἡ δὲ 

διάνοια καὶ τὰ παρῳχημένα βλέπειν τῇ μνήμῃ πέφυκεν. Ὃ 
(ϑδ)γὰρ ἐγκαθήμενος ἀεὶ καὶ οἰκουρὼν γραμματεὺς "ἐν μίνῳ, ὥς 
Ἰοφῃόιν ὁ Πλάτων, οὗτός ἐστι, καὶ προγέγονας ἐνταῦϑα τῆς 
ψυχῆς, εἴτε μέρος, εἴτε ὄργανον, ὃ τῶν πραγμάτων ἀντιλαμ- 

.- βάνεται φερομένων, καὶ φυλάττει, καὶ ἴστησι, καὶ κύκλον 

ποιεῖ τὸ παρῳχημένον ἐπιστρέφουσα, καὶ συνάπτουσα τῷ 
ααρόντι, καὶ παραῤῥεῖν εἰς τὸ ἄπειρον οὐκ ἐῶσα, καὶ ἀνύ- 
φᾳαρκχτον, καὶ ἄγνωστον. 

δῚ 

ἐατ γιάς ῬΙαίαχοῖ, ΠῚ Ρ. 445 

48. 

ἃ Ὠοοεὶ ἴοοις Α. Τυίηο. Ἐεὶ ὁ 
Οομεοὶ. δὰ Αρο]ΐοω. Ρ. 1οβ. Α. 

49. 
α 8:6 Α. 8: πιρ] οτος Πλονεάρ- 

Ὑχίηο. Ψίαάα Ἐσαριιθηῖδ Ἐ]ιι- 
ἄορ ἀραιὰ ὙΥγιιδοθδοιέυπι ΧΥ͂. 

ας ἰὐλος 
ἃ ἀτεχνῶς οἱ. Δ. ΙΡἱάθπε ὧ6- 

᾿δήμενο ὑδαυθ 

86 καχίρένιι μέρωνο πὰ ἀΐοϊο- 

----- 

ΓΙ Ῥ]διοΣὶς, ἰὼ ταξεοϊ ἡ 
δἰ:, ΑἸ. ἱερίξειν μένω. Οκενκα. Εαϊ- 
ἀϊΐε ϑοβονῖαε: γραμματεὺς ἐν ρμνή- 
μῃ (ὥς φησιν ὁ Πλάτων) ο. Ε. καὶ 
προγεγονορ πὶ κυιι πδς ποῖδ: ηῷ. 

979 ἐς γαρυλίάςνα 
δὸς ας ὦν ̓ μίνφ " πθ 
᾿ γέγονας ἐ. ΟδεἼωεν: γ. ἐν ΜΙέ τ. 
ον. Αὐ)εοίηπε ἐν Μένωνι εχ τηδτ- ᾿ 
υδίπο στοά ας. Αἀ΄ ἐπισερέφονσα 
καὶ συνάπτουσα εὐροτίιι8 ἡ διά- 
τνοια τογουδινάυπι. ἀπροηᾶα: εἰς 
τὸ ἄπειρον καὶ ἀνύπαρκεον καὶ 
νἀ. ννγεοηθδοιεῖυε : Βοσίθ, καὶ 
ἐφησιν Πλάτων ἐν «ρο- 

γεγονὼς τῶν ἐνταῦϑα, τῆς ψνχῆε. 
δἴεε μέρος κ. τ. ἃ. ἱ. 6. φμέφσμε, κὲᾶ 
Ῥίαίο αἱέ η΄ Μἥεποκε, απές αὶ 
σίιαε ἀἂέε μεν γε “μὲ, ἃ (ἴα ῥζαθὲ- 
ἐπῖοπι νἱΐδπι ὅπ) ἀπέμοὶ εἶνε ἐπ- 
οἐγμδεενέμνει 



. 
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φ. 40. ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΕΏΣ, Σ. 8 

δὅο "Θεοφράστου. ' 
Χρὴ τοίνυν τὸν μέλλοντα ϑαυμασθήσνοδαι, » πρρὶ τὸ δεῖον. 

φιλοθύτην εἶναι, μὴ τῷ πολλὰ ϑύειν, ἀλλὰ τῷ πυκνὰ τιμᾶν 
τὸ θεῖον" τὸ μὸν γὰρ εὐπορίας, τὸ δ᾽ ὁσιότητος σημεῖον. 
Ἔπειτα γονεῖς γηροτροφεῖν καλῶς, " ταῖς τ᾽ ἐκείνων βουλή- 20 
ὅεσε τὸν αὐτοῦ βίον εὐχειϑῆ κατασκευάζειν. Ὃ γὰρ μὴ τοι- 
οὕτος. ἀλλὰ τῶν τε τῆς φύσεως τῶν τε τῆς πόλεως νόμων ὁλι- 
γωρῶν, ἀμφοτέρους τοὺς τῆς δικαιοσύνης τρόκουρ παραβέ- 
βηκι. Καὶ μὴν καὶ γυναικὸς καὶ παίδων ἐπιμελητέον καλὲ 

καὶ φιλανθρώπως" οἱ μὲν γὰρ εἰς τὸ γῆρας ἀμείβονται ταῖᾳ 
θεραπείαις, ἡ δ᾽ ἐν ταῖς νόσοις καὶ ταῖς καϑ᾽ ἡμέραν οἶκο: 
ψομίαις ἀποδώσει τὴν εὐεργεσίαν. ᾿Ἐὰν δέ τινι συμβάλλειν 
ἐνάγκῃ ἦ, μετὰ τοῦ βεβαίου πειρῶ τοῦτο πράττειν" φρον,» 
μωτάτου γὰρ ἀνδρὸς δανείδαντα φρονίμως, ἀπολαβεῖν φι- ΜΝ 
Δδικῶς, ἃ ἢ συναλλάξαντα φιλανθρώπως, κομίσασθαι φιλα- 

κιχθημόνας. 
δΊ " Δημοχρίτου. (99) 

Φρονήσιος ἕργον μέλλουσαν ἀδικίην φυλάξασθαι" ἀναλγη- 
σίης δὲ, ἢ τὸ γενόμενον μὴ ἀμύνασθαι. 

δῷ" Ἐκ μὲν τῆς προμαντικῆς, πρόνοιαν ἔφασαν δεῖν ἐπι. 
ξητεῖν" ἐχ δὲ τῆς ἰατρικῆς, τῆς τὸ προνοίας, ἐπανόρϑωσιν'" 
ταῦτα γὰρ εἶναι πέρατα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἐκ δὲ τῆς 
μουσικῆς αἴσθησιν ἀκριβῆ τε καὶ ἐπιστημονικήν' ὃκ δὲ τῶν 
μαθηματικῶν ὀνομαζομένων, συλλογισμόν τὸ καὶ ἀπόδειξιν 40 
τῶν δι᾽ αὐτῶν νοημάτων. 

δϑ "᾿Δριστοτέλους. 
᾿Αριστοτέλης εἶπεν, ἐπειδὴ μὴ γίνεται τὰ πράγματα ὡς 

βουλόμεθα, δεῖ βούλεσθαι ὡς γίνεται. 

δά «᾿“Μριστοτέλους. 

δο. Μ595, εὴν γενομένην, οἱ εἰς Θο6- 
« 8ίς Α. Τείπο, ποσὶ τλῖκοοΡ 
" “80]} καὶ περὶ Β. μ8. 
ς εαἷς τ᾽ ἐκείνων) Οορυΐϊα αὶ « Οοίπογιε: διεεγίῤΨ φμείονίο, 
Τχίμο. Ὠεεεῖ Ἰοοσιδ Α, ἴ Τυΐβο. ἰοκιιαΣ 

ἃ οὐ ουναλλάξαντα] ἢ συναλλώά- ῃροεῖ ἔς. [πὶ ἰπῖχα Υ. 88. 
Α. Ττίηο. δυρχὰ ὅὲ μοεὶ (δ. 

ὁπ. Τεῖΐμο. κι. ἃ 8ϊὶο Τείπο, 
α δίς Α. Ττίηο. δὴ. 
Ν τὸ γενόμενον) ϑοϊμιονίιδ ΟΧ 3 « ϑῖο Α. Ὑτίμο. 
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ὩΙ 5 Νόμιζο τὴν εὐδαιμονίαν οὐχ ἣν τῷ πολλὰ κεκτῆσθαι 
. 8 γίγνεσθαι, ἣ ἀλλ᾽ ἐν τῷ τῇ ψυχῇ εὖ διακεῖσθαι. Καὶ γὰρ 

β οὐδὲ τὸ σῶμα αὐτὸ τὸ λαμπρᾷ ἐσθῆτι κεχοσμημένον φαίη. 
τις εἶναι μακάριον, ἀλλὰ τὰ τὴν ὑγείαν ἔχον, καὶ σπουδαίωρ 
διακείμενον, κἂν μηδὲν τῶν προειρημένων αὐτῷ παρῇ τὸν 
αὐτὸν δὲ τρόπον αὶ δ ψυχὴ ἐὰν ἦ πεπαιδευμένη, τὴν τοιαύ»- 

Ἰοτην καὶ τὸν τοιοῦτον ἄνϑρωπον εὐδαίμονα προσαγορευτέον.. 
(1τ0θ)εαείν" οὐκ ἂν " τοῖς ἐκτὸς ὦ λαμπρῶς κεχοσμημένος, αὐτὸφ 

βηδενὸς ἄξιος ὦν. Οὔτε γὰρ ' ἵππον, κἂν ψέλλια χρυσᾶ καὶ 
κενὴν ἔχῃ πολυτελῆ ̓  φαῦλος ὦν, τὸν τοιοῦτον ἄξιόν τινος 
ψομίξομεν εἶναι" ἀλλ᾽ ὃς ἂν διακείμενος ἡ ἢ) σπουδαίως, τοῦτον 
μᾶλλον ἐπαινοῦμεν. Ὥσκιο γὰρ εἴ τις τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ 
χείρων εἴη, καταγέλαστος ἂν γένοιτο" τὸν αὐτὸν τρόπον οἷς 
«λείονος ἀξίαν τὴν κτῆσιν εἶναι συμβέβηκε τῆς ἰδίας φύσεως, 
ἀϑλίρυς " τούτους εἶναι δεῖ νημίξειν. Καὶ τοῦτο κατ᾽ ἀλή- 

ϑοϑειαν οὕτως ἔχει" τίκτει γὰρ, ὥσπερ φησὶν ἡ παροιμία, κόρορ 
μὲν ὕβριν, ἀπαιδευσία δὲ μετ᾽ ἐξουσίας ἄνοιαν. Τοῖς γὰρ 
διακειμένοις τὰ περὶ τὴν ψυχὴν κακῶς, οὔτε πλοῦτος, οὔτε 
ἰσχὺς, οὔτε κάλλος τῶν ἀγαϑῶν ἐάφτι»" ἀλλ᾽ ὅσῳ περ ἂν αὗτας 

αἱ διαθέσεις καϑ᾽ ὑπερβολὴν ὑπάρξωσι,, ' τοσούτῳ καὶ 
φλείω καὶ μείξω τὸν κεχτημένον βλάπτουσι, χῳρὶς φρονήσεως 
παραγενόμεναι. 

ὅδ. "᾿Ιαμβλίχου ἐκ τῆς ᾿Επιστολῆς πρὸς ᾿Ασφάλιον περὶ 
Φρονήφεως. 

Τὴν ἡγεμόν᾽ οὖσαν τῶν ἀρετῶν φρύνησιν, καὶ χρωμένημ 
» αὐταῖς ὅλαις, καθάπερ ὄμμα »οερὸν , τάξεις τε καὶ μέτρᾳ 

“Β νομίζει» ψόμιξε Α. νομίδει 
οϑὲ Οοεμπεῦὶ τρδυᾷο. ψομόξειν δεῖ 
ἀεάϊε ϑομονις οχ τπὸ Μὰὼ. ψο- 
μίζειν δεῖ Ἰαπιδεο, Μαχίπλι ρῥ. 
809. 

ς γίγνεσθαι ἄδεει Β, 
ἃ ἀλλ᾽ ἐν τῷ τῇ ψυχῇ) μᾶλλον 

δὲ ἐν τῷ τὴν φυχὴν ν ὍΝ ον τδτ- 
ὅο εἰ δα τὶ Εχαὶϊ ἰδὲ τῇ ψυ- 
γῦ ἃ Ῥ. 

. οὐδ τ τὸ σῶμα αὐτὸ) τὸ σῶμα 
οὐ τὰ Α. 

τις εἶφαι) εἰς οὖ εἶναι Α. θεὰ 
εὖ ἴῃ ἂν τοιίδγις σϑοομτῖοσ τγ8- 

Ὧν. τιῇ ἂν ε. απιδεο, 

ε ψυχὴν) φυχὴ Α. ψυχὴν ἕνε- 
στιν ἰδεῖν πεδονας, ἔπεσ. 
ΓΚ τις ἐκ τούτων ἤν τοῖς ἐμεὸς ἧ 
Α. Οεει. ἵπδΥξ. 

1 ἵππος) ἵππον Α. αιὶ ᾿δοϊπᾶο 
Βαροὶ ἐὰν φ. ἔχῃ 10. καὶ σκ. π. 

Κ ξΣούτους εἶναι) εἶναι τούτουᾳ 

Ἷ τοσούτῳ καὶ] καὶ ἀθεεξ Α. 

55: 

4 ὅλο ΑΔ, Οϑεέποσ, Σ απ δίϊολὲ ας 
φρίεἠοἷα αὦ «(ρὴαΐειινε ἐς ὑγμάεη- 
ἐϊα. 

ΟΝ αὐταῖς ὅλαις) αὐταὶς ὅλαις Α. 
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αὐτῶν καὶ τὴν " ἐγκαιροτάτην διάδεσεν εὖ διακοσμοδόάαν, ἕκι- 
δείχνυσιν ὁ λόγος ὑπ᾽ αὐγὰς ἐν τῷ παρόντι. “ Δὕτη τοίνυν 30 
προηγουμένη μὲν παραδέχεται τὴν ἀπογέννησιν. ἀπὸ τοῦ καθα- 
φοῦ καὶ τελείου νοῦ" "γενομένη δ᾽ οὕτως, εἰς αὐτὸν τὸν νοῦν(101). 
ἀποβλέπει, καὶ ᾿τελεοῦται ὑπ᾽ αὐτοῦ, μέτρον ὅτε καὶ πα-͵ 
φάδειγμα αὐτὸν ἔχει κάλλιστον τῶν ἐν " αὐτῇ πασῶν ἐνερ. 
γειῶν. Εἰ δέ τις ἐστὶ καὶ πρὸς Θεοὺς ἡμῖν κοινωνία, διῶ 
ταύτης μάλιστα τῆς ἀρετῆς αὕτη συνίσταται, καὶ κατὰ ταύ- 

τὴν διαφερόντως πρὸς ἢ αὐτοὺς ἀφομοιούμεθα, ἀγαθῶν τὸ 
καὶ συμφερόντων καὶ χαλῶν καὶ τῶν ἐναντίων διάγνωσις (9 
ἀπὸ ταύτης ἡμῖν πάρεστιν, ἔργων τε᾿ προσηκόντων κρίάις 
καὶ κατόρθωσις δι’ ' αὐτὴν κατευϑύνεται. Καὶ συλλήβδην ̓ 
φάναι, κυβερνητική, τις ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῆς ὅλης 
Ἂ ἐν αὐτοῖς διατάξεως ἀρχηγὸς, πόλειρ τε καὶ οἴχους, καὶ 
τὸν ἴδιον ἑκάστου βίον εἰς παράδειγμα τὸ ϑεῖον ἀναφέρουσα, 
διαξωγραφεῖ κατὰ τὴν ἀρίστην ὁμοιότητα' τὸ μὲν ἐξαλείφουσα, 
τὸ δὲ ἐναπομοργνυμένη, τὰ δὲ ἀμφότερα συμμέτρως ἀπκεικά- 
ξουσα. Εἰκότως ἄρα καὶ θεοειδεῖς ἀπεργάζεται τοὺς ἔχονταρδο. 

αὐτὴν ἡ φρύνησις. 
δδ " Περιάνδρου, 

Περίανδρος ἐρωτηδεὶρ, τί μέγιστον ἐν ἐλαχίστῳ, εἶπα, 
» Φρένες ἀγαϑαὶ ἐν σώματι ἀνθρώπου. 

δ7 « 4ημοχρίτου. 

᾿Φ εὐκαιροτ 1 ἐγκαιροτάτην 4 ομένον ομύνη Β. πε. 
Α. οἱ πιᾶατβο ποσὶ. δεάϑεσιν «οὐ. ἔγαποοῖ ] γον 

᾿δὰἀαϊάϊ οχ εοἄοπι εἰ Β. ἃ πὶ. 666. Ζ ἘΣ λον} τελεοῦται Δ. Τείαα.. 
Οεεποσις ἱπ ἔρατβ. - Ξόογίς εὐκαι- ἐκ’ αὐτοῦ Ὑχίας. 

ῬΓο δυχαιρίαν. ἐνκαιρότα- αἱ] τ ἄδεδὲ 4. Τσίηο. καὶ ἄθρους Μ58. ἀϑαϊξ δομοννίμε. ἃ τὰκ ᾿ 
Ἡοπιριετδιυιείιε ἐπ ποῖλ ἈσΒΩΚο- Ἡ αὐτῇ) ἑαυτῇ Α. καὶ τῶν ἐν εἴ, 
2 δὰ Ὑἰπιδεὶ ᾿μαχίο. Ῥ. 5265. τάς- Ττηο. 
μὰ τ καὶ μέτρα αὐτῶν καὶ τὴν ἐ ἐσεῖ ἔτι Ττὶπο, ΒΒ. τι. 666. 

ότητα εὖ διακοσμοῦσαν ἐπι» κ αὐτοὺ αὐτὴν Βα ». Το ίηο. 
εἰν δεῖ ἄγοντα ὑπ᾿ αὐγὰς ν΄ 1 1 αὐτὴν], αὐ ̓  Θ ῖνος εἰ χβασβο. 

Ὁ παρόντι. εοἴο χυοὰ δὰ ὑφ᾽ ν αὐτοῖς Α. τοῖρ 
αὐγὰς αἰτίποῖ : πιστοῦ ἕδπιθ εἰπε ὅλοις ἐν ο] ἐν αὐτῇ 
ΣΟ αὐτὶρυΐεεα ὦ 2όγος Ῥγο ὅλον 
Φ Οεεδοῦ πιδυβίηθ, 4ιοὰ ργδορθωξ 

8 8 ἢ . δὲο Τυΐη δ 

ΦαανννΣ Ἰδίεῖς νἱάδεαν "αἰ «ἰδ »ἡ ὁ φρίνιᾳ ἊΝ ἀγωθαὶ φφέ-. 

ἃ ωὔτη) οὕτω Β. Μοχ ἐπογέννο. 
«ιν. Το. 6 δὶ Τχίδο. 
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ΑΙ μεγάλαι." τέφφοις ἀπὸ τοῦ θεᾶσθαι τὰ "αἱὰ τῶν ἔφ. 

ψῶν γίνονται. 
δ « Πλάτωνος. 
Φϑονερὸν δὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ πολλῶν μὲν ἄλλων συνου- 

(109)σιῶν ἀπείργοντα καὶ ὠφελίμων, ὅϑεν ἂν μάλιστα ἀνὴρ γένοι- 
το, μεγάλης αἴτιον εἶναι βλάβης" μεγίστης δὲ τῆς, ὅϑεν ἄν, 

4 φρονιμώτατός τις εἴη" τοῦτο δὲ ἡ θεία φιλοδοφία τυγχάνει. 
ὃν, ἧς ἐραστὴν παιδικὰ ἀνάγχη πόῤῥωθεν εἴργειν, περίφοβον 
ὄντα τοῦ καταφρονηϑῆναι. 

᾿69 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Πίφυχκε ξυνιόναι εἷς τὸ αὐτὸ φρόνησίς τε καὶ δύναμις με- 

γάλη" καὶ ταῦτα ἄλληλα ἀεὶ διώχει, καὶ ζητεῖ, καὶ συγ- 
γένεται. ᾿ 

δ0Ὸ « Πυϑαγόρου. 
“χομίμνησκε σεαυτὸν, ὅτι πάντες ἄνϑρωποι μέγιστον ἀγα- 

ϑὸν τὴν φρόνησιν εἶναι λέγουσιν" ὀλίγοι δὲ εἶσιν, οὗ τὸ μέγι- 
Ἰο στον ἀγαϑὸν τοῦτο χτήσασϑαι εὐτονήσαντες. 

61 « Σωκράτους. 
Σωκράτης ὁ φιλόσοφος, πολλὰ τῶν φίλων αὐτῷ πεμκπόν- 

των, ὃ ἐπειδὴ μηδὲν δεχόμενος ἐπὶ τούτῳ παρὰ τῆς ανθίππης 
εὐδύνετο, ἔφη" “ἄν τὰ διδόμενα πάντα ἑτοίμως λαμβάνωμεν, 
οὐδ᾽ αἰτοῦντες τοὺς διδόντας ἕξομεν. 
6 « “ιογένους. 
Ἔφη τις τὸν “)ιογένην ἀνόητον εἶναι" ὁ δὲ, ,ἀνόητας μὲν 

οὐχ εἰμὶ, ἔφη, τὸν δὲ αὐτὸν ὑμῖν νοῦν οὐκ ἔχω. 
63 « Διογένους. 

820 Πωλούμενος ἐν Κορίνϑῳ, ἐρομένου τοῦ κήρυκος, Τί ἐπίστα- 
᾿ς ὅᾷς; ᾿Ανϑρώπων, " ἔφη, ἄρχειν. Καὶ ὁ κήρυξ γελάσας, “Μέγα 

ἐπιτήδευμα πωλῶ,, εἴ τις ϑέλες πρίασϑαι κύριον. 

Ὁ τέρψει} θέρψφεις Ὑτίμῃο. 6ι. 
ΝΕ δἷο Α. Ττῖηο. 

58. ᾽ ἐπειδὴ] ἐπεὶ Α. 
α 8ϊς Ττίησ. Θοεθον, - Ῥαιοηΐο 

ἐκ Ῥλαεάγο. ϑοὶϊ. ῃ. 559. Α. Β, 62. 

᾿ 59. φ 86 Α. Ττίμο. 
ἃ 8ϊο Ὑσίης. ἡἸλάτωνορ Α. ᾿ 

65. 
6ο». ἃ ϑία Α, Βοϑεὶ Ἰσαδεπια Τείπεον 

ἃ 8190 Α. Ττίης. "» ἔφη ἀςεεῖ Α. 
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Φέ « Γαίου ὑπὲρ δεσποτῶν. ᾿ (408) 

» Σωφρονέστερον δὲ οἶμαι τοῦ μετὰ τὸ παϑεῖν ὀγχαλεῖν, τὸ 
«οὶν παθεῖν φυλάξασϑαι τὸ μὴ παϑεῖῦν. 
δὅ α 4ιονυσίου. -᾿ 

᾿ Ἀϊένου τινὸς ᾿ ἰδία φράσειν φάσποντος αὐτῷ, ὅκως " προειϑή- 
δε: τοὺς ἐπιβουλεύοντας, ἐκέλευσεν εἰπεῖν. Ὃ δὲ προελθὼν, 
δὸς, ἔφη, μοι τάλαντον, ἵνα δόξῃς μεμαθηκέναι τὰ δημεῖα 
τῶν ἐπιβουλευόντων. Ἔδωχεν οὖν ϑαυμάζων τὴν μέθοδονϑο, 
τοῦ ἀνθροπου. 

66 « Χρυσίππου. 
Χρύσινπος ὁ Σετωϊχὸς ἢ ἔφη, τὴν διάνοιαν εἶναι λόγου ̓ 

πηγήν. 
67 « Σωκράτους. 
“Ὥσπερ οἵ ἐν εὐδίᾳ πλέοντες καὶ τὰ πρὸς τὸν χειμῶνα 

ἔχουσιν ἕτοιμα" ὃ οὕτως οὗ ἐν εὐτυχίᾳ φρονοῦντες, καὶ " τὰ 
πρὸς τὴν ἀτυχίαν ἣ ἡτοιμάχασι βοηϑήματα. | 

68 κ᾿Ἡροδότου ἱστορίας ζ. 

Ἶσον ἐκεῖνο, ὧὦ βασιλεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ ὃ" κέκριται, φρονέειν τὰ 
δὖ, χαὶ τῷ λέγοντι χρηστὰ ἐθέλειν πείθεσθαι. 40. 

.69 «εῬἩροδύτου ἱστορίας γ. . 
Σὺ δὲ μαϑὼν ὅσον. φϑονέεσθαι κρεῖσσόν ἐστιν, ἢ οἰκτείρε- 

ὅϑαι, ἅμα τε ὁκοῖον ἐς τοὺς τοπέας καὶ ἐς τοὺς χρέσσονας τε-(104) 
ϑυμῶσϑαι, ἄπιϑι εἰς τὰ οἰκεῖα. ᾿ 
0 κ Πλάτωνος Νόμων ιβ. 

67. 
4 ϑίς Α. ξξιον αἰσαρ οἷο, «ἃ ϑῖο Α, ΤΥγίσο. ἷ 

Ὑσίηο. » οὕτωρ' ο] οὕτως καὶ ἡ Α, 
Ὁ σωφρονέστατον Β. πὶ. Ῥ. Ὑχίηο. ς τὰ πρὸ) τὰ ἐν εὐτυχία πρὸρ 

ἃ 8ἰο Α. τηοῖδ' ΡΝ ῬΙπίδσοβ. ἃ ἡτοιμάκασι) ἑτοιμάκασι Τυλησ. 

το ΡΣ θὰ ἰδί βίο Δ. ϑίπερι ὃ ἄσειν ίαν φράσιν ἃ ϑ8ὶο Α. δἰπιρ!ἰοῖτος ᾿Ηροδότου 
Ὑσίηο. ἷζ φὸ Ἰ ᾿ Ττίηο. 8ς]]. ὙΠ. 16. “ 

ς προφοβήσεϊ προειδήσει Οεε- ὃ κέκριται) μείρεται Β. 

,Ἶ ; 
ποτὶ πηᾶσβο. προειδήφ Α. Μοχ ἴῃ « 3. α. 8 ὧϑ 11. 55. Ῥοεεῖ : 
αοάδηι προελθὼν Ῥοεῖ τάλαντον Ἰστπιῖα Τυΐπο. ἃ 
Ῥοηῆυτ. 

66. γο. 

« 85:9 Α. ΤΎΝΟ, ἃ ΘΙΩΑ. 86], Ρ. 965. ϑίσωρ τοῖ- 
ν ἔφη) ἔφησε Α. ες Πλάτωνος Ττῖπο. 
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Οἷον " ὅτε τέτταρα ἐφήσαμεν ἀρετῆς εἴδη γεγονέναι, δῆλον 
ὡς ἣν ἕκαστον ἀνάγκη φάναι, τεττάρων ὄντων. Τί μήν; Καὶ 
μὴν ἕν γε αὖ " πάντα ταῦτα προσαγορεύομεν᾽ ὁ ἀνδρείαν γὰφ 
φαμὸν ἀρετὴν εἶναι, καὶ τὴν φρόνησιν ἀρετὴν, καὶ τὰ δύο. 

δοτἄλλα, ὡς ὄντα οὐ πολλὰ, ἀλλ᾽ ὃν τοῦτο μόνον ἀρετήν. Πάνυ 
μὲν οὖν. ἯΙ μὲν τοίνυν διαφέρετον αὐτοῖν τούτω τὼ δύο, 
καὶ δύ᾽ ὀνόματα ἐλαβέτην, καὶ τὰ ἄλλα, οὐδὲν χαλεπὸν ο κεἱ- 

. βρεῖψ᾽ ἡ δὲ ἐν ἀμφοῖν ἐπωνομάσαμεν ἀρετὴν, καὶ τοῖς ἄλλοερ, 
. οὐκ ἴ ὐπετὲς ἕτι. Πῶς λέγεις 5" Οὐδὲν χαλεπὸν ὅ γε λέγω δη.- 

λώσαι" διανειμώμεθα γὰρ ἀλλήλοις τὴν ἐρώτησιν καὶ ἀπκόκρι-- 
. 9ὲιν. δ Πὼς αὖ φράζεις; Ἑρώτησόν με, τί ποτε ἣν προσαγο- 
4δρεύοντες ἀρετὴν, ἀμφότερα δύο πάλιν αὐτὰ ' προσείπομεν, τὰ 

μὲν ἀνδρείαν, τὸ δὲ φρόνησιν. ᾿Ερῶ γάρ σοι τὴν αἰτίαν, ὅτε 
Ἀ τὸ μέν ἔστι περὶ φόβον, οὗ καὶ τὰ ϑηρία μετέχει τῆς ἀν- 
δρείας, καὶ τά γε τῶν παίδων ἤϑη τῶν πάνν νέων ἄνευ γὰρ 
λόγου καὶ φύσει γίγνεται ἀνδρεία ψυχή᾽ ἄνευ δὲ αὖ λόγου φυ- 
χὴ φρόνμιός τε καὶ νοῦν ἔχουσα οὔτ᾽ ἐγένετο πώποτε, οὔτ᾽ 
ἔστιν, οὐδ᾽ αὖθίς ποτε γενήσεται, ὡς ὄντος ἑτέρου. ᾿4ληϑῇ 
λέγεις. 

171 « Πλάτωνος. 
Πῶς γὰρ, εὖ φίλε, δύναιτο ἄν τις ἀρχόμενος ἀπὸ δόξης 

((οδ) ψευδοῦς " εἴη τῆς ἀληϑείας καὶ μιχρὸν μέρος ἀφικόμενος, 
᾿ι1οχτήσασϑαι σχεδὸν φρόνησιν; Οὐδαμῶς. 

2 5 Σωκράτους. 
“Ὥσπερ εἰς χενὸν σκάφος, ὃ τὸ ἀπὸ τῆς φρονήσεως ἕρμα 

δεῖ προσεμβάλλειν. 
78ιλν Ὃ φρόνιμος, ὥσκερ εἰς ὁδὸν; εἷς τὸν βίον οὐ τὰ πολλοῦ 
ἄξια συντίθησιν ἐφόδια, ἀλλὰ τὰ ἀναγκαιότερα. 

, 

Ὁ ὅξε) ὅταν Β, γι. 
ς πάντα ταῦτα) ταῦτα πάντα εα Εθμοδεκ Οδεπεῦ. Ὁθϑοῖξ 1οα- 

Δ. ἰὼν ̓Ῥτίπς, Ἰσσας Α. 
ει ἃ ἀνδρείαν) ἐνδρίαν Α. οἱ εἰα εἴη τῆς ἀληϑείας καὶ μικρὸν) 
ἐμέγα. καὶ τῆς ἀληθείας μηδὲ μικρὸν Οον- 

ε εἰπεῖν) ϑῖο Ἑτσδποοξ, Ναιιοῖῖο- χογὶ πᾶσβο. 
4ες: εἶπεν. γ)6.. 

ἔ εὐπετὲς ἔτι} εὐπετές ἔσει Ττῖπο. ἃ δῖο Α. 1)6δεῖ Ἰεταπια Ττίως.. 
Γ᾿ ποὺς αὖ φράζει) πῶς οὖν φρ. Ὁ τὰ ἀπὸ τῆς φρονήσεως ἔργμα- 

τα) τὸ ἀπὸ τῆς φρονήσεως ἕρμα Α. 
ἡ ἐν ὁ ἣν Β. εἰ ΟΘεδιεσὶ πρᾶγβο. 

- ὦ προσείπομεν) προσείπωμεν; Δ. 73. 
κ τὸ μὲν) ὃ μὲν Τχΐπο, ΔΑ. ἃ Ὠφοεὶ Ἰοηπιὰ ἃ. Τετίμο. Οχὶ- 
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Ρ. 48. ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΕΏΣ. ΓΤ. ον 9, 

4 “ Κρίτωνος, ἦτοι Δαμίππου Πυϑαγορείου, ἐκ τοῦ Περὶ 
Φρονήσεως καὶ Εὐτυχίας. 

Φρόνασις καὶ εὐτυχία ὧδε ἔχοντι ποτ᾽ ἄλλαλα. Φρόνασιρ 
μὲν, τὸ ῥητὸν καὶ λόγον ἔχον" «τεταγμένον ὃ γάρ τι καὶ ὠρισμέ- 
ψον ἐντί᾽ εὐτυχία δὲ, τὸ ἄῤῥητον καὶ τὸ ἄλογον ἄταχτον γάρ 90 
τι καὶ ἀόριστόν ἐντι. Καὶ τὸ μὲν ἀρχᾷ καὶ δυνάμει πρᾶτον, 
τὸ δὲ ἀρχᾷ καὶ δυνάμει " ὕστερον᾽ τὸ μὲν γὰρ κυβερνῆν καὶ 
ῥὁροίζειν πέφυχε, τὸ δὲ κυβερνῆσϑαι καὶ ὁρίζεσθαι. Δαμβά- 
ψοντι μάντοι γε δυναρμογὰν ἀμφότερα, φρονάσιος καὶ εὐτυ- ' 
χίης εἰς ἃ ταυτὸ συνδραμοίσας. Αἰεὶ γὰρ δεῖ, τὰν μὲν ῥητὰν 
καὶ “ λόγον ἔχοισαν φύσιν, ἔχεν ὃ περανεῖ τε καὶ συντάξει, 
χὰν δὲ ἄῤῥητον καὶ ἄλογον, ἔχεν ὑφ᾽ ᾧ περασϑήσεταί τε καὶ 
συνταχϑήσεται. Ἔχει γὰρ οὕτως ὁ λόγος κατὰ πάντων, ὅ τὸ 
τὰς ἀπείρου φύσιος καὶ τᾶς περαινοίσας. Τὰ μὲν γὰρ ἄπειραϑο 

᾿ φύσιν ἔχει περαίνεσϑαί τε καὶ συντετάχϑαι ὑπὸ τῶν λόγον 
ἐχόντων ἀεὶ καὶ φρύνασιν " ὕλας γὰρ καὶ οὐσίαρ ἔχοντι τάξιν .106) 
τὰ δὲ ' περαίνοντα, ἐξ αὐτέων συντετάχθαι τε καὶ ὡρίσϑας 
ξέχνας γὰρ καὶ αἰτίας ἐνεργατικᾶς ἐπέχοντι τάξιν. 

18 "Ἔν ταὐτῷ. ᾿ς 
“4 δὲ συναρμογὰ ταύταν τῶν φυσίων κατ᾽ ἄλλα καὶ ἄλλὰ 

γενομένα, μεγάλαν καὶ ποικίλαν πεποίηκε τὰν διαφορὰν τῶν 
συναρμοόμένων. Ἔν τε γὰρ τᾷ τῶν ὅλων περιοχᾷ συναρμογὰ 40 
συναμφοτέρων τᾶν φυσίων, τᾶς τὸ ἀεικινάτω φύσιος, καὶ 
τᾶς ἀειπαϑέος, κόσμος ἐντί' ἄλλως γὰρ οὐκ ἐνεδέχετο σώ- 
ξεσθαι τό τε ὅλον καὶ τὸ πᾶν, μὴ συναρμογὰν. ἔχοντος τῶ γεν- 
ψατῶ ποτὶ τὸ ϑεῖον, καὶ τῶ ἀειπαϑέος ποτὶ τὸ ἀεικίνατον. 
Ἔν τε τῷ ἀνθρώπῳ ἁ συναρμογὰ τῶ ἀλόγω μέρεος τᾶς ψυχᾶᾳ 
σ«οτὶ τὸ λόγον ἔχον, ἀρετά. Οὔτε γὰρ ἐν τούτοις ἐνδέχεται, 

ξοιὴὲ τιῖθιιξ Οϑεποσις, Ἰηδονι εἴς ς ὕστερον) δεύτερον Ἐ. πὶ. Ἐν. 
Ῥοεὶ ὁδὸν 6 δόμον ηχδε. ἐμά. πγοχ κυβερνεὶν. 

ἃ ταυτὸ] ταντὸν Β. 
74: ., ὁ λόγον] λόγων Β. Μοχ ἔχον 

" 8. Α, Ρἱευίτε {π8πι Τιπο. περ ἀνεῖται χαὶ πο. 
πρὶ Χρίτωνος ἦτοι Ζαμίππου εὐ» ξ ; ; 
συχία, Ὠδραπὶ δυο Α. οπιηΐδ περαίνοντα τε Ὑχίκο, 
ἢ) εοαῖ. οἱ εοαιθαις ἀἰδαιι6 δὰ 75. 
«οιΨψὸν ἀμφοτέρων. . 

ἃ δἷο Ὑγίπο. τπδΆὶ᾽ τοὸχ συναρμο- 
» γάρ τι} γάρ τοε Β. Ιμνἱὰ. ἠ6- γὰν. συναμφοετέραν συναμφοτέρων 

25} εφευχία --- ἀόριστον ἐγε.. . ε, φ. εἱ ἱπίχῃ ποτὶ τὸ ἐκχκίναεον. 
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, ῊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟ ἢ 8, 

στάσιος ξούσας ἐν ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσιν, ἀποτελοσθῆμον 
δο ἀρετάν. Καὶ ἐν πόλει δὲ, τῶν μὲν ἀρχομένων ποτὶ τὼς ἄρ- 

χοντας ἀποτελεῖ κράτος καὶ ὁμόνοιαν᾽ τὸ μὲν γὰρ ἄρχειν ἴδιον 
τῷ κρείσσονος, τὸ δ᾽ ἄρχεσϑαι ῥᾷον τῶ χείρονος, τὸ δὲ " χρα- 

᾿ φὲν καὶ ὁμονοὲν χοινὸν ἀμφοτέρων. Ὁ δὲ αὐτὸς τρόπος τᾶρ 
ἐφ᾽ ὅλω καὶ τᾶς ἐπὶ τῷ οἴχω συναρμογᾶς συντίϑεταί τε καὶ 
4 συντάσσεται " σκωδὰς καὶ παιδείας, ποτὶ λόγον ἐς τὸ αὐτὸ 
συνδραμοίσας" καὶ λύπας δὲ, καὶ ἁδονὰς, καὶ εὐτυχίας, καὶ 

44" ἀτυχίας. Χρύξζει γὰρ ὁ βίος τυγχάνειν καὶ ἀνέσιος καὶ ἔπι- 
τάσιος, καὶ ὀχυϑρωπότατος καὶ διαχύσιος, καὶ εὐτυχίας “ δὰ 

(10γγκαὶ ἀτυχίας. Ἢ μὲν γὰρ συνέχεν καὶ συνάγεν δύναται τὸν 
ψόον ἐς τὰν εὐμαχανίαν, καὶ ἐς τὰν φρόνασιν᾽ ἃ δ᾽ ὃ ἄμπαυ. 
σιν καὶ διάχυσιν παρεχόμενα, καινότερον καὶ εὔφυχον " αὐτὸν 
αὖ παρασχευάζοντι ποτὶ τὰς πράξιας. " Εἰ δὲ καὶ τὸ ἣν τού- 
τῶν " ἐνδυναστεύοι κατὰ τὸν βίον, ἑτερομερής τε καὶ ἔτεροκλε- 

τοψὴς γίνεται ὁ βίος, ' ὄκκα μὲν ἐπὶ τὸ σχυϑρωπόν τὸ καὶ χαλε- 
«τὃν καταφερόμενος, ὄχκα δὲ ἐπὶ τὸ ἀνειμένον καὶ κοῦφον" ἃ 
δὲ συναρμογὰ τούτων ἁπάντων ὀφείλει γίγνεσθαι «ποτὶ τὰν 
φρόνασιν" αὐτὰ γὰρ ἁ διενεργοῦσα ἐντὶ τό τε ἄπειρον καὶ τὸ 
περαῖνον ἐν ταῖς πράξεσι, διόπερ καὶ τἂν ἄλλαν ἀρετᾶν "- αὔτ᾽ 

ι ἂν ἁγεμών ἔντι καὶ μάτηρ. Πᾶσαι γὰρ ποτὶ τὸν λόγον καὶὲ 
ψόμον τὸν ταύτας δυναρμοσμέναι τε καὶ συντεταγμέναι 5 τυγο 
χάνοντι. Περαίνεται 4 δὴ ὁ λόγος ἤδη μοι κατ᾽ εὐθεῖαν" τὸ 
γὰρ " ἄλογον καὶ τὸ ῥητὸν ἐν πᾶσιν ἕνι᾽ καὶ τὸ μὲν ὁρίζει καὶ 

(ὐδ)κεραίνει, τὸ δ᾽ ὁρίζεται. καὶ περαίνεται" τὸ δ᾽ ἐξ ἀμφοτέ. 
Ξορων αὐτῶν συγχείμενον, ὦ τὸ τῶ ὅλω καὶ τῷ παντὸς συναρ- 
μογά ἐντι. 

Ὁ κραεὲν --- ὁμονοὲν κρατῶν -- ε ἄμπαυσινῚ ἀνάπαυσιν Α. αἱ 
Ττίπο. ὁμονοῖν Β. 

ς συντίϑησιν} συντάσσεται Ἀ. οἱ 
ΣΏΔΥΡΟ ΟΕδΠΕΥ, συνεάσσει τὸ καὶ 
συντίϑησιν ται τε δοολεῖις Απ- 
880], Ὑ.. ΧΙ. Ρ. 175. 

ὰ ἐπωδὰρ] σχουδὰς Μαϊοκοηδε- 
Συς δὰ Ἡοσχγοάοι. ΥΠ1. 4. Ῥχορίοσ 
δὰ 1Ἰἰογδδ δδὶ ἔογδ ἢ οσίσδ, αι δαὶ 
Σϑοορί. 

4 ἀτυχήματα) ἀτυχίας Α. οἱ πιᾶτ- 
ἕο Οεεποτσί. | 

8 δὲ καὶ) δὲ οἱῖ. Δ. 

“- παρεχόμεναι 

Ἀ αὐτὸν) αὐὐϊὸν αὖ παρασχενά- 
ξδονται Α. ἃ Ρ. 

ὁ εἰ δὲ καὶ τὸ ἐν 815 Α. καὶ τὸ 
ομϊ. Τ σὶπο. 

Κ ἐνδυναστεύοι ἐνδυνασεούει Β. 
.1 ὅκα ὄχκα 

χὰ αὔτ᾽ ὧν] 1ιορϑιάυπι ξοτῖο αϑτωι. 

" τυγχάνονταρ Α. 
. ἢ 1 δὲ πιδῦβο ΟδεἼηοχί, 

τε βεπάμπι Ριυιΐοπι: «, γ᾿ 
κιτ 1. Ἕν, ψ. τ. τ 9. ἁ, σὺν-. 
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δ «᾿᾽Δυχύτα Πυθαγορείου ἐκ τοῦ Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ ᾿ 
εὐδαίμονος. 

ν Φρόνιμος δὲ ἀνὴρ οὕτως ἂν μάλιστα γένοιτο" φύδιος πρᾶ-.. 
τον εὐστόχω τε καὶ μναμονικᾶς καὶ φιλοπόνω τυχῶν, ἐν λο- 
ψισμοῖς τε καὶ " μαϑημάτεσσι καὶ ταῖς ποτ᾽ ἀχρίβειαν ϑεωρίαις 
εὐθὺς ἐκ νέων γυμνάσαιτο τὰν διάνοιαν, φιλοσοφίας ἁπτόμε- 
ψος ὀρθᾶς" μετὰ δὲ ταύτας, Θεῶν τε καὶ νόμων καὶ “ βίων ᾿ 
ἀνθρωπίνων ἐμπειρίαν λάβῃ. 400 γάρ ἐντι ἐξ ὧν τῶ φρονίμω 30 
διάθεσις παραγίνεται, ὧν τὸ μέν ἔντι ἕξειν μαϑηματικάν τε καὶ 
γνωστικὰν λαβεῖν, τὸ δὲ θεωρήματα καὶ πράγματα πολλὰ 
“ ἐπελθόντα μὲν καὶ αὐτὸν ἰδόντα, τὰ δὲ καὶ δι᾽ ἑτέρω τινὸς 
τρόχω κατανοήσαντα. Οὔτε γὰρ ὁ ἐν λογισμοῖς καὶ μαθημά- 
τεσσι καὶ ταῖς ποτ᾽ ἀχρίβειαν ϑεωρίαις εὐθὺς ἐκ νέων γυμνά- 
σας τὰν διάνοιαν, ἶ ἱκανός ἔντι ποτὶ φρόνασιν" οὔϑ᾽ ὁ τούτων 
μὲν ἀπολειφθεὶς, ἐν ἀκροαμάτεσσι ξ δὲ πολλοῖς καὶ πραγμά- 
τεσσιν ἀναστρεφϑείς. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν ἐν τῷ καϑ᾽ ἕκαστα κρίνεν, 
τυφλὸς ἐγένετο τὰν διάνοιαν" ὁ δ᾽ ἐν τῷ καϑόλω ϑεωρὲν ἀεί. 40 
" Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν λογισμῶν τὰ μέρεα ' συντιϑέντας τὸ 

»ναϑὐτῶν συγκείμενον ΑΥ̓ΤΑἅΑ͂ τῷ ε τυγχάνοντε περαίνε- 
»ν7λῳ καὶ τ. κ. σι. ι.5 Ἑαυϊάδηι, 

ξεταγμένα 
4θαι μὴ ἀλόγως, ἀεὶ δέ τοι κατ᾽ 
εὐθεῖαν" καὶ τὼ ῥηϑέντ᾽ ἐν πᾶσιν 
ἕνι--- συγκείμενον αὐτῷ τῷ ὅλῳ καὶ 
«τῷ πανεὸς συναρμογᾷ ἐντί. ἴπῆ- 
ςοίο νοσχίοσδιὶ σϑεηοσι περαένεται) 
Ὀείεγνε δαες αὐ ἐποίμεϊ πιεὶ Ἀγὸ- 
ΦδοΙϊίοπεα φαΐ (ἰἰεία δεν: Ὥδπι α6᾽ 
σὐνιαῦριο ἱρεὶς πδοοὸ ἀϊοιπίιν. 
“Δτῷ ὕγο ἅτε νοὺὰ εεἰ Ἰδοῖίο, 
δ ψρῃ οχ Οοὐ. Ῥεν. Α. ποίανίξ 

τοῖξιιδ. Ῥχο ῥητὸν, ᾳιιοὰ εἶπ 
ἀυνίο νυἱξίοβιιπι, ἰδβοπάϊπι καὶ 
«ὡ ῥηϑένι᾽ ἐν πᾶσιν ἕνε: 80. ὅμας 
γεν, ἀε σμίδιιο ἀἰχίπεμο, τὸ ἄλογον 
σι ᾿ογικὸν , ἵπ οκμιπέδιισ υἱτίπηδειθ 
ὅπενπί, σμο αμέενε εχ μέγέμεσμα 
Ῥυϊεῖτα εοη)ωπείίονκς ογέίων, τὰ ἴρ-- 
Φέκο νυἱγέμϊο υεἶμτ οενε ἐοεεπέϊαν»- 

 φοπειμέ. ὙΥΤΤΈΝπχοα. βὰ 
Ἰπξοτοῖι. ἀ6 8. ΝΡ, Ρ. 74. Ιἄδπὲ 

δπ ῬΗοπιδῖῃ. ᾿. 112. Ὁ. 44. ΕἸὰϊ- 
Κκίηδ: νΟυοὰ Οἰ γπνρίοδοσας φοη- 
οὐτ ἸΠΊΘΥρΡΥΕΊ ΔΌΣ ἐπέεί  δεπές, 90- 
γγάδιδι ἐϑηδιι, εἰδὶ ἔδι]οῦ, δβουρεῖξ 
»»ΟΥέο, εἶν ειαίρρας, εὸ γὰρ 
»"ἄλογον καὶ τὸ ΝΌΗΤΟΝ ἐν 
οηοᾶσιν ἔνν- τὸ δὲ ἐὲ ἀμφοτέφων 

ῬΓΟ ρμευϊοσὶ χοιϊλμθδήῖθι σνυϊρδῖης 
ζητὸν, φιοδ ἐπ ῥτίποὶρίο διι μα 
ἱδρυϊδιϊοπίε οὐπὶ λ΄γον ἔζον λιι- 

δἰϊων, δὲ λογεκὸν νηἱοῖ : δὲ ροεῖθ- 
᾿Σα5 Ῥσχδὸναὶς. ἅ τὸ ρἷδπθ ρσοθδῃ- 
ἀππι. Ἡδοίοθπιι γι ηθδοδίαε. 
αὐτῷ Βαδεῖ Α. ὑτὸ ὦ ξε, εὐ ὦ τὸ’ 
δου ριαπι δι ΤΑ δὲ ἐπ ἸΟΔΥΑ. 8 Πι. 
Τοῦ. 

γ6. 
ἃ 80 Α. ᾿δρχύτου Πυϑαγορείον 

Ὑτίηο. 
Ὁ φφόνιμος δὲ Α: Ψαΐᾳο ἀδοεὶ δέ. 
ς μαϑημάτεσι)] μαϑημάτεσσι Α. 
ἃ βίων ἀνθῥωπίνων) ἀνθρωπί- 

ψῶν βίων Α. λάβοι »το λάβη ἀπο 
1535. δρυὰ ϑοιονίμ. ϑεῶν τὸ 
ψόμων Ὑτίηο. 

α ὑκελθόντα)] ἐπελθόντα τὼ Ατε. 
8 ἱκανός ἐντι ποτὶ φρόνασιν] πο- 

τὶ φρόνασιν ἱκανός ἔντι Α. 
ε δὲ πολλοῖς) δὲ οτ. Α. Ττίησ. 
Ἦ καϑάπερ γὰρ ἐπὶ κῶν λογισ- 

μῶν) καθάπερ ἐπὶ νὸν λογισμὸν 
Α. γὰρ οπι. Τιίπο. Ῥοοὶ πδθο νυ. 
ἱμοοσς ϑοϊιονσι δύϑαται ὁ λόγοξρ- 
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ν ὅλον ἐξ αὐτῶν λογίζεσθαι" οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων δύ. 
ναται ὁ μὲν λόγος τὰν καϑύλω ϑεωρίαν ὑπογράφεν, ἁ δ᾽ ἐμ- 
“εἰρία, ἢ καϑ᾽ ἔχαστα κρίνεν. 

"Ἐπικτήτου. 
Οὐδεὶς φιλοχρήματος, καὶ φιλήδονος, καὶ φιλόδοξος, φιο 

λάνθρωπος, ἀλλὰ μόνος ὁ φιλόκαλος. 

6078" “Ὥσπερ οὐκ ἂν ἐβούλου ἐν νηΐ μεγάλῃ καὶ γλαφυρᾷ 
καὶ πολυχρύσῳ πλέων βαπτίξεσθαι" 
αἷροῦ ὑπερμεγέϑει καὶ πολυτελεῖ 
σθαι. 

οὕτω μηδὲ ἐν οἰκίᾳ 

» αὐλιζόμενος . χειμάζε. 

79 "“Ζημητρίου Φαληρέως τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀποφϑέγματα. 
Κλεόβουλος Εὐαγόρου 

«ύνδιος ἔφη. 
᾿ ᾿Μέτρον ἢ ἄριστον. Πατέρα δεῖ αἰδεῖσθαι. 

᾿ς 46 χαὶ τὴν ψυχήν. 5 Φιλήχοον καὶ μὴ πολυήκοον. 4 Πολυμαϑῆῇ, 
, ἢ ἀμαϑῆ. Γλῶσσαν εὔφημον κεχτῆσϑαι. 

Εὐ τὸ σῶμα ἔχειν 

᾿Δρετῆς οἰκεῖον, 
4 χαὶ καχίας ἀλλότριον, ἀδικίαν μισεῖν. Εὐσέβειαν φυλάσσειν. 
Πολίταις τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν. 
μηδὲν πράττειν. Τέκνα παιδεύειν. Τύχῃ εὔχεσϑαι. 

{ Γλώττης κρατεῖν. Βίᾳ 

ΞἜχϑρας 
διαλύειν. Τὸν τοῦ δήμου ἐχϑρὸν, πολέμιον νομίζειν. Γυναικὶ 
μὴ μάχεσθαι, μηδὲ " ὦ ἄγαν φρονεῖν, ἀλλοτρίων παρόντων" 

(110) τὸ μὲν γάρ ἐστι χέρῃον, τὸ δὲ μανίαν δύναταιπαρέχειν. Οἰχέτας 

ὁ συντιθεὶς) συντιϑέντας Α. Ατ- 
δοη. ΤΎΣΩς. 

κ καϑ᾽ ἕκαστα) τὼ καϑ᾽ ἕκασεον 
Ασεθη. 

. ἃ Ἡδρεξ Α. Ροοὲ 4116 Ἐροϊοιὶ, 
Ἰάοπι ἀθ τ. δοᾳ. ἀϊσοπάνηι. Εσδρ- 
χρδηῖ. 15. 14ῳ. καὶ ἀεοεῖ Α. διῖθ 
φελάνϑρωπος. 

8. 
Ὁ καθήμενος ὦ αὐλιζόμενος Α. 

Οϑεβεσὶ πιδιβο. μεπρᾷ ῥζὸ μεγῴ- 
λῃ κ. γι. Τῆς, 

ἃ ϑ8ὶο Α.- τείας 1 δος Ἰδμθ 
᾿επεπῖα Ροδὶξιπι δσιΐθ 5. 28. 

Ὁ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν Α. 
ο φιλήκονον καὶ μὴ πολνήκου- 

Ὁ») Α. φιλήκοον εἶναι μᾶλλον ἢ 
φιλόλαλον. Θοεηαῖὶ πιαᾶγᾷ. φιλή: 
ποον»---πολύλαλον Δ. οἱ Β. πι. 4. 

πολύλαλον ἰΐδηχλ μαρεξῖ Οδδηοσὲ 
πιᾶγβο. 

ἀ πολυμαϑὴ ἢ ἀμαθῆ) «ἱ. φι- 
λομαθῆ μᾶλλον ἢ ἀμαϑῆ Οοεπεοιὶ 
χιᾶτβο. 

ὁ καὶ κακίας ἀλλότριον ἀδειπξ ᾿ 
Α. Ὑτσίπο. 

ἔ γλώττης κρατεῖν ἡδονῆς κρα- 
τεῖν Α. Β. σΣι. δθο. οἱ σεευοσΐ 
ΤΣ 

ὁ ἰπϑραιὶ ἐχθροὺς Θεεπασί χαας. 
ξο. τύχῃ εὖὐχ, οπι. Ττμο, 

" ἄγαν ποῖ νεῖν “{. φιλοφρο-- 
ψεῖσθαι Οεεμοτὶ πᾶτρο. σωφρονέ- 
ξεῖν Δ. εἴ Β. αἱοται8 6χ δηϊ. ὕ4]ς- 
Κοηδοσίις: Ἐ. 166. μηδὲ ἄγαν ἀ- 
γανοφρονεῖν, περμεπὼπὶδ ἐδεε δἰηκ-. 
εἰὐίοφιμπε, 

ὁ τὸ μὲν γὰς ἐστ ετὲ οΨ} χέριον 
ἷπο. εὸ μὲν οα ἃ, ἄ- 

ψοεαν ΟΟΕΒΟΣ τπδτξ. οἱ Β. δὲς 
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μοθύοντας μὴ κολάζειν" εἰ δὲ μὴ, δόξεις " καὶ αὐτὸς μεθύειν. 16 
Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων ἐὰν γὰρ ἐκ τῶν κρειττόνων, δεσπό. 
τας, οὐ συγγενεῖς κτήσῃ. ᾿ Μὴ ἐπιμαίνεσθαι τῷ σχώπτοντι" 
ἀπεχϑὴς γὰρ ἔσῃ τοῖς σχωπτομένοις. Εὐποροῦντα μὴ ὑπερή- 
φανον εἶψαι, ἀποροῦντα μὴ ταπεινοῦσθαι. ᾿ 

β. Σόλων Ἐξηκεστίδου ᾿4ϑηναῖος ἕφη. 

Ἀηδὲν ἄγαν. " Κριτὴς μὴ κάϑησο᾽ εἰ δὲ μὴ, τῷ "ληφϑέντι 30 
ἐχϑρὸς ἔσῃ. Ἡδονὴν φεῦγε" " αὕτη γὰρ λύπην τίκτει. Φύ- 
λαόσσε τρόπου χαλοχαγαϑίαν ὅρκου πιστοτέραν. » Σφράγιξε 
τοὺς μὲν λόγους σιγῇ τὴν δὲ σιγὴν καιρῷ. Μὴ ψεύδου, ἀλλ 
ἀλήθευε. Τὰ σπουδαῖα μελέτα. Τῶν γονέων μὴ λέγε δικαιό- 
τερα. Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ, οὗς δ᾽ ἂν χτήσῃ, μὴ ταχὺ ἀπο- 
δοκίμαζε. ἄρχεσθαι μαϑὼν, ἄρχειν ἐκιστήσῃ. 1 Εὐθύνας 
ἑτέρους ἀξιῶν διδόναι, καὶ αὐτὸς ὕπεχε. Συμβούλευε μὴ τὰ 
ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα τοῖς πολίταις. Μὴ ϑρασύνου. Μὴϑο 
«ὐποῖς ὁμίλει. Χρῶ τοῖς Θεοῖς. Φίλους " εὐσέβει. [" Γονεῖς 
αἰδοῦ. Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ. Ὃ δ᾽ ἂν ἴδῃς μὴ λέγε. " Εἰδὼς 
σίγα. Τοῖς " σεαυτοῦ πρᾷος ἴσϑι. Τὰ ἀφανῆ τοῖς φανεροῖς 
τεκμαίρον. 

γ. Χίλων υἱὸς “Δαμαγήτου “ακεδαιμόνιος φῆ: (111) 
, Γνῶθι σαυτόν. " Πίνων, μὴ πολλὰ λάλει" Υ ἁμαρτήσεις 
γάρ. Μὴ ἀκπείλει τοῖς ἐλευθέροις" οὐ γὰρ " χαλόν. Μὴ κα- 

δου. Μοχ τὸ δὲ μανίαν σημαίνει 
ΟΟ δεμοσὲ πὰ Υ 

ξιοῖς δ. α. ὑπέχειν Α. οἱ Β, τι. 
ο. 

- κὶ καὶ αὐτὸν μεθύειν) παροινεῖν 
δοο. οδυηὶ ἸΎϊηο. 

τ οὐσέβει] ἐπαίνει Α. Β. τι. ε6ο. 
ΔΑ. 8. κ«ἰ. ε. οἱ δἱο νο]υϊΐεεθ νἱάο- 
Ὧξ Οὐδδποόσωςε, οι]ιις δτβο Βᾶπὸ 
Ἰφοϊδοσιθπι Ῥυδοῦοὶ δ᾽ 680 πη 1οςο. 

λ μὴ ἐπιμαίνεσθαι} «1. μὴ ἐπι- 
γελᾶν τοῖς ι9. ἀπεχϑή 
δεσθαι. Οεεμοτὶ πιατς. ἐπιγέλα ΜΝ 
ἐπιμαίνεσθαι Α. οἱ Β, πι. ε6α. 

Δ παάϑεσο)] κάθησο Α. οἱ εἷο 
φιποηπ. γα]οκοηδοτσίιϊι. 

» ληφϑέντι) λειφϑέντι Α. 
9 αϑτη γὰρ) ἥτις Α. 1 ε. 

οὲ Θδεσιοτί πιδυβο. 
Ῥ ὀσῳφαγιζε] σφραγίζον Ἀ. Β. πι. 

δες. 
ᾳ οὐθύναν ἑτέρους ἀξιῶν ὃ. κ. 

α 

εἴ. ὅπεχε) εὐθύναν ὁτέροιρ οἷ ἄ»- 

Μα]οκϑηδογιιις δὰ Ευτί ρα, Ηἱρρο]. 
996. ΜΊΗΣ ἀἰκίδεο νί ἀοίιτ(δοίου) 
ε"ζρῶ τοῖς ϑεοῖς, οὖς φίλοις" γο- 
υνψεῖς αἰδοῦ. Ηδοο οσαδῖ δδρίϑπεὶ 
πΟοπιπιοηδίδ ρῥἱοῖδδ, διὲς μέ ἀπεΐ-. 
»γδὲδ μέϊ.6 6 

8 γονεῖς-- ποιοῦ ἀδευης Α,. 
ε εἰδὸς σίγᾳ ἀδεινης Α. 
Ὁ δεανεοῦ) ἑαντοῦ Α. εεὰ 6π2. 

σεαυτοῦ. 
γε πάγητορ] Οϑεβοσιι ἱπ πιδσᾷ. 

Σαξνεϊμε λαόεὶ “αμαγήετον. δὶς Δ. 
οἱ Β. τὶ. 460. 

χ Ξίνων) «διψῶν Δ. Ῥ. τὰ, 
Υ ἁμαρεήσει) ἃ Α, Β. 
860 

" καλὸν] ϑίκμιον Οεοπατὶ σδσ- 



δοΘυμοῦ χράτεις ὴ ἐπιθύμει ἀδύνατα. 

οά ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ Τ. 8, 
᾿ φρλόγει τοὺς πληάίον᾽" εἰ δὲ μὴ, ἀκούσῃ " ἐφ᾽ αἷς λυχηϑήσῃ, 
᾿Εαὶ τὰ ὃ" δεῖανκ τῶν φίλων βραδέως πορεύον, ἐπὶ δὲ τὰς ἀτυ. 
χίας, ταχέως. Γάμους εὐτελεῖς ποιοῦ. Τὸν τετελευτηχότα 
μᾳκάριξζε. Πρεσβύτερον σέβου. Τὸν τὰ ἀλλότρια περεεργαζό- 
μενον μίσει. Ζημίαν αἰροῦ μᾶλλον, ω ἢ κέρδος " αἰσχρόν. Τῷ 
δυστυχοῦντι μὴ ἐπιγέλα. “ Τραχὺς ὧν, ἥσυχον σεαυτὸν πάρ- 
εχε, ὅπως δε αἰσχύνωνται μᾶλλον, ἢ φοβῶνται. Τῆς ἰδίας 
οἰκίας προστάτε. Ἢ γλῶσσά σου μὴ " προτρεχέτω τοῦ νοῦ. 

Ἐν ὁδῷ μὴ σπεῦδε 
προάγειν, μηδὲ τὴν χεῖρα κινεῖν" ᾿μανικὸν γάρ. Νόμοις ἔ πεί- 
ϑου. "᾽Δδιχούμενος διαλλάάσου" ὑβριζόμενος δὲ, τιμωροῦ. 

ὃ. Πιττακὸς Μυτιληναῖος. 

Ἐγγύη, παρὰ δ᾽ ἄτη. Φίλων παρόντων καὶ ἀπόντων μέ. 
μνησο. Μὴ τὴν ὄψιν καλλωπίξζου, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 

᾿ φρἴσϑι " καλός. Μὴ πλούτει κακῶς. Μή σε διαβαλλέτω λόγος 
ἱ εἰς τοὺς πίστεως κεχοινωνηκότας. ΧΚολαχεύειν γονεῖς μὴ 

(19)ὄκνει. Μὴ προσδέχου τὸ φαῦλον. Οἴους ἂν ἐράνους " ἐνέγ- 
κῃς τοῖς γονεῦσι, τούτους " αὐτὸς ἐν τῷ γήρᾳ παρὰ τῶν 
τέχνων προσδέχου Χαλεπὸν τὸ εὖ γνῶναι. ἬἭδιστον τὸ ἐκι- 
ϑυμίας τυχεῖν. ᾿Ανιαρὸν ἀργία. “ Κακὸν ἀκρασία. Βαρὺ 
ἀπαιδευσία. Ζίδασκε καὶ μάνϑανε τὸ ἄμεινον. ᾿Δργὸς μὴ 
ἴσθι, μὴ δ᾽ ἂν Ῥ πλουτῇς. Τὴν εὐτυχίαν χρύπτε. Φθόνουν 

1οχάριν μὴ οἰκτείρου. " Μέτρῳ χρῶ. Μὴ πᾶσι πίστευε. "4ρ- 
χων κόσμει " δαυτόν. 

ο. Οὐ γὰρ καλὸν ἀδευὶ Θαλῆς ἐκ σάμον ̓ μιλήσιος ἔφη συαπι 
Α ραΝο Ἰαδγρίπα. ἅττα Ἐχίδο. ὑσὸ 

α ἐφ᾽ δα δίκα ἈΝ τ. 
Ὁ δεῖπνα) δίκαια Α. ἃ Ρ. πὶ, 
᾿ς αἰσχρὸν] αἰσχρὸν ἡγοῦ" σὺ 

ψὰρ ἅπαξ λυπήση Α. 
ἃ τραχὺς] ἰσχυρὸς σεε. πιο ο. 
ε  προτρεχέεω]) φεροσεχέτω Α. ἃ 

“Ἶ ̓καλὸρ] καλώφᾳ. Ττῖνο. Βιπο, Ὁ, 
Ἰ εἰς τοὺς) πρὸς τοὺς Α. Οϑεηο- 

ΣῚ τρδβο αἱ Β, πι. δε6, 
ἐλ ἐνέγκῃς] ἐνέγκοις Α.- 
Ἀ αὐτοῦ] αὐτὸς Δ. Β. πὸ. δδ6ο. 
ο καχὸ»] βλαβερὸν ΑΔ. δὲ πρασᾷο 

Ῥ Σ μανικὸν μαραοδ Οεραοτὶ 
ΣΩΔΥΒΟ. 

Οεεηοτί. 
Ῥ πλονεῦο) πλουτεῖρ ΑΔ. 
ᾳ τὴν εὐτυχίαν κρύπεε] Οϑεπο- 

τὰ ἴῃ τηδτᾷ. αἱ. κακὰ ἐν ; 
. Εε δἷο Α, εἰ Β. σὰ. δεο. 

"᾽ μέτρῳ χρῶ οπι. Τυῖπο. ᾿αδοὲ 

, δωντὸν σεαυτὸν Α. ἄρχων κ. σ. δοιαὶ Ἔτίδο. ᾿ 
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8. ᾿ Θαλῆς ὁ Μιλήσιορ. 

᾿Καιρὸν γνῶδι. Ὃ μέλλεις ποιεῖν, μὴ λέγε ἀποτυχὼν γὰρ, 
“καταγελασθήσῃ. " Τοῖς ἐπιτηδείοις χρῶ. Ὅσα “ νεμεσῶρ τῷ 
πλησίον, αὐτὸς μὴ ποίει. "᾿Ζ“πραγοῦντα μὴ ὀνείδιζε" ἐπὶ γὰρ 
τούτοις νέμεσις Θεῶν κάϑηται. Παρακαταϑήκας ἀπόδος. 
Υ᾽Δνέχου ὑπὸ τῶν πλησίον [μικρά. ᾿4γάπα τὸν πλησίον, 
μικρὰ ἐλαττούμενος. Τὸν φίλον κακῶς μὴ λέγε, μὴ δ᾽ εὖ τὸν 390 
ἔχϑρόν' ἀσυλλόγιστον " γὰρ τὸ τοιοῦτον. Δεινὸν τὸ συνιδεῖν 
τὸ μέλλον. ᾿Δσφαλὲς τὸ γενόμενον, ἀσαφὲς τὸ μέλλον. Πιστὸν 
γῆ, ἄπιστον θάλασσα, ἄπληστον κέρδος. Κτῆσαι " καλοκα- 
γαϑίαν. Θεραπείαν ζήτει. Φίλει τὴν παιδείαν, σωφροσύνην, (113) 
φρόνησιν, ἀλήϑειαν, πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, ἕται- 
ρείαν, " ἐπιμέλειαν, οἰκονομίαν, τέχνην, εὐσέβειαν. 

ξ. Βίας " Τευταμίδης Ποιηνεὺρ ἔφη. 

Οἱ πλεῖστοι ἄνϑρωποι καχοί. “Ἐξ τὸ ἔσοπτρον ἐμβλέψαντα 50 
δεῖ, εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, καλὰ ποιεῖν, εἰ δὲ αἰσχρὸς, τὸ τῆς 
φύσεως ἐλλιπὲς διορθοῦσθαι τῇ καλοκαγαϑίᾳ. Βραδέως ἔγχε. 
φέι' ὃ δ᾽ ἂν ἄρξῃ, διαβεβαιοῦ. Μίσει τὸ ταχὺ λαλεῖν, " μὴ 
ἁμάρτῃς᾽" μετάνοια γὰρ ἀκολουθεῖ. Μήτε εὐήϑης ἴσϑι, μήτϑ 
καχοήθης. ᾿Αφροσύνην μὴ προσδέχουυ Φρόνησιν ἀγάπα. 

φον Α. μὴδ᾽ εὖ --- τοιοῦτον οπι, 

Ρ.46. 

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος] Πιντακὸ αὐροδοῦ ἀήρ Ταταο 
ἔπδιβο οἱ ἃ 
Α ἃ τοῖς ἐπιτηδείοι!] τῷ ἐπιξηδείῳ 

ἣν ψιμεσᾷς} νουθοτεῖς Β. τὰ. Ὁ. 
ψεμδσοῖς τι. Ἔεεο. δὲ Ττίπο. τὸν 
Ῥιο τῷ Α. ἃ Ῥ. τὰ Β. Τυΐπο, 

π ἐἀπραγοῦντα Οδεποσιιε ἐπ 
ΣΩδΥβ.: 1εροὸ κακοκραγοῦνεα υεῖ 
δυσπραγοῦντα. 

Σ ἣν οὐ.] [πω Β. (υἱ Ὑτῖησ.) ἐ- 
γόπα τὸν πλησίον μικρὰ ἐλαετού- 
βμενορ, ᾿ἰἴποα εἰραάποίδ, οὲ 12) ΟΥ̓Δ 
δὐίταπ; α πὶ. εθο. ἀνέχου ὑπὸ 
τῶν πλησίον μικρὰ ἐλατεούμενος. 
ἴῃ. Α. ἀοειπὶ μικρὰ ἀγάπα τὸν 
«λησίον. ὙδΙοΚοηδουδις: ,4,1.η- 
»Βοπάα σιπὶ ἱεῖα, ἀγάπα τὸν πλη-" 
»φθίον μικρὰ ἐλατεούμενοφ. Νε ἱκ- 
φδέρηενγὶδ, δὲ αἰδο πονπἰλιίί ἰηζενίον 
ν»Σδαδεατίο." . 

κ γὰρ τὸ τοιοῦτον] πᾶν τοιοὕ- 
ΒΊΟΒΑΕΙ ἘΨΟΒΙ,ΈΘ. ΥΟΙ,. Ϊ. 

Ὑείηο. 1ρὶά. ποοχ δϑειπὶ ὁσαφὲρ 
τὸ μέλλον. ἀσφαλὲς --- μέλλον οἵω. 
Τσίμοι " 

4 καλοκαγαθίαν] ἴδια Α. εἰ πιοχ 
εὐσέβειαν »το ξήτει. φίλει τήν. 

Ὁ ἐπιμέλειαν οπι. Τσίηο. Ἡδρεῖ ἢ 
Β, Ά 1Ὦ. 860. δυὐσεβείαν τήοχ οἵδ. 

ς τευταμιδὴς} τενταμίδου Α. ’ 
Ττῖης. οἱ Οὐδποσ. ἰῃ πιδυβ. Ἅ 

ἃ Ποδὶ εἴπ Ο΄ἰοσποσὶ ταδυρῖπο,, 
Α. οὲ Β. χὰῖ. ἐθ0, οἱ δὶς Ῥίιγοῦ 
Μϑ88, δρυὰ ϑομονίμ. ψα]ρο, 
χρὴ πρῶτον ! αὐτὸν ἐμβλέψαντα 
πράττειν" δὲ᾽ φαίνῃ, κα- 
λὰ ποιεῖν" εἰ δὲ αἵ , ἴο τῆς 
φύσεωρ ἐλλιπὲς - ἄσκει 
καλοκαγαθίαν. , 

ὁ μὴ ὠμάφεμρ- ἀκολουθεῖ οχα. 
Τυΐπο. 

ο 
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᾿ Πάντοτε λέγε, ὡς εἰσὶ Θεοί. Νόει τὸ πραττόμενον. "ἄχουε 
4ρπολλά. Μάλει "5 καίρια. Πένης ὦν, πλουσίοις μὴ ἐπιτίμα, ἣν 
μὴ μέγα ὠφελῇς. ᾿Δνάξιον ἄνδρα μὴ ἐκαίνει διὰ πλοῦτον. 
Πείσας λάβε, μὴ ὃ βιασάμενος. "Οτ᾽ ἂν ἀγαθὸν πράσσῃς, 
Θεοὺς, 'μὴ σεχυτὸν αἰτιῶ. Κεῆσαι ἐν μὲν νεότητι εὐπραξίαν, 
ἐν δὲ τῷ γήρᾳ σοφίαν. Ἕξεις ἔργῳ μνήμην, καιρῷ εὐλάβειαν, 
τρόπῳ γενναιότητα, "πόνῳ ἐγχράτειαν, φόβῳ ᾿'ὶ εὐσέβειαν, 

. φ«ἰ᾿λούτῳ "φιλίαν, λόγῳ πειθὼ, σιγῇ κόσμον, γνώμῃ " δι- 
καιοσύνην, τόλμῃ ἀνδρείαν, πράξει δυναστείαν, δόξῃ ἡγεμο- 

δοφνίαν, "5 φύσει εὐγένειαν. 

η. Περίανδρος Κυψέλου Κορίνϑιος ἔφη. 

Μελέτα τὸ πᾶν. Καλὸν ἡσυχία. ᾿Εκισφαλὲς προκπέτεια. 
(114) Κέρδος αἰσχρὸν, φύσεως κατηγορία. “ημοκχρατία κρεῖττον 

τυραννίδος. ΔΓ μὲν ἡδοναὶ, ϑνηταὶ, αἱ δ᾽ ἀρεταὶ, ἀϑάνατοι. 
Εὐτυχῶν μὲν, μέτριος ἴσϑι᾽ ἀτυχῶν δὲ, φρόνιμος. Φειδόμενον 

47 χρεῖττον ἀποϑανεῖν, ἢ ξῶντα ἐνδεῖσθαι. Σεαυτὸν ἄξιον παρα- 
δκεύαξε τῶν γονέων. Ζῶν μὲν ἐπαινοῦ" ἀποθανὼν δὲ, μα-᾿ 
καρίξου. Φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσϑι. Ὃν 
ἂν ἑκὼν Ὁ ὁμολογήσῃς πονηρὸν, παράβαινε. “Δόγων ἀποῤῥή- 
τῶν ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ. “ Δοιδόρει ὡς ταχὺ φίλος ἐσόμενος. 
Τοῖς μὲν νόμοις παλαιοῖς χρῶ, τοῖς δ᾽ ὄψοις προσφάτοις. 
ΜἭὴὴ μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας χόλαξε , ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλ- 

τὸ λοντας κώλυε. “ἁυστυχῶν, κρύπτε' ἵνα μὴ τοὺς ἐχϑροὺς δὺ- 

φρανῇς. 
80 Σωσιάδου τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὑποϑῆχκαι. 
Ἔχου Θεῷ. Νόμῳ πείθου. Θεοὺς σέβου. Γονεῖς αἰδοῦ. Ἡττὼῶ 

τ ὑπὲρ δικαίου. Γνῶϑι μαϑών. ᾿Ακούσας νόει. Σαυτὸν ἴσϑι. 
Γαμεῖν μέλλων, καιρὸν γνῶϑι. Φρόνει θνητά. Ξένος ὧν ἴσθι. 

Ε πάντοτε] περὶ θεῶν Α. " ᾿ δικαιοσύνην τόλμῃ ἱπῖος 1έπ6- 
ε καίρια] ὀλίγα Β. πι, Ρ. δὲ εοτὶρία ἃ 

Α. ,“ Ὁ φύσει εὐγένειαν. ΟἿ. ἐογήστος Ὑτίης, 
ωἰ αξόμενος πάσας ῬΣῸ πεοί- Ῥ ὁμολογήσεις) ὁ 

Μέασᾷο εἰ. χη Ἢ ἐδ ἂν ἀκ 
μἱ ἱ μὴ κὴ δι 5. δὲ Β. ἣν . Ττῖηο, α λοιδορεῖ] λοιδόρον Α: Β. Ὡς 

σίας ἀοξαὶξ δθο. 
Α. εεὰ ΑΝ ποιανας γῇ ΣΏΔΥΑ,. σ ὑπὲρ δικαίου] ὑπὸ δικαίου δι 

1 εὐσέβειαν εὐλάβειαν Οεάποσ. ΒΒ. πι. εθο. Οδβπ. τρᾶσρ. οἱ 
ἱδ ΣΩΔΥᾷ. ἀδπὶ Μ588. δριιὰ ϑομον σε. οχ 

τι φιλίαν δειλίαν Θοεπον. ἱπ ξένος αὐ. ἴ, οπι. Τχίης, οὲ ἐπέγα 
τηδΥᾷ. ᾿ μηδὲν ἄγαν. : 
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“Ἑστίαν τίμα: Ἄρχε σεαυτοῦ. Φίλοις βοήθει. Θυμοῦ κράτει. 
Φρόνησιν ἄόσκει.᾿ Πρόνοιαν τίμα. Ὅρκχῳ μὴ χρῶ. Φιλίαν ἀγάπα. 
Παιδείας ἀντέχου. “ὀόξαν δίωκε. Σοφίαν ζήλου. Καλὸν εὖ λέγε. 90 
φψέγειμηδένα. ᾿παίνει ἀρετήν. Πρᾶττε δίκαια. Φίλοις εὐνόει. 
᾿Εχϑροὺς ἀμύνου. Εὐγένειαν ἄσκει. Κακίας ἀπέχου. Κοινὸς 
γίνου. ἼἜδια φύλασσε. ᾿᾿Αλλοτρίων ἀπέχου. Εὔφημος ἴσϑι.. 
"άχουε πάντα. Φίλῳ χαρίξου͵ ΙΜηδὲν ἄγαν. Χρόνου φείδου. 
Ὅρα τὸ μέλλον. Ὕβριν μίσει. "Ἰκέτας αἰδοῦ. (' Πείνων ἅρμοξο) 
Υἱοὺς παίδευε. Ἔχων χαρίξου. 4όλον φοβοῦ. Εὐλόγει "πάντας. 
Φιλόσοφος γίνου. “Ὅσια κρῖνε. Γνοὺς πρᾶττε. Φόνου ἀπέχου.(115) 
Βὔχου δυνατά. Σοφοῖς χρῶ. Ἦϑος δοχίμαξε. Δαβὼν ἀπόδος. 80 
“Τφορῶ μηδένα. Τέχνῃ χρῶ. Ὃ μέλλεις, δός. ᾿ Εὐεργεσίαρ τίμα. 
Φϑύόνει μηδενί. Φυλακῇ πρόσεχε. ᾿Ελπίδα αἴνει. “Πιαβολὴν μίσει. 
Δικαίως κτῶ. ᾿ἀγαϑοὺς τίμα. Υ Κριτὴν γνῶϑι. Γάμους χράτει. 
Τύχην νόμιζε. ᾿Εγγύην φεῦγε. Πᾶσι διαλέγου. Ὁμοίοις χρῶ. 
Δαπανῶν ἄρχου. " Κτώμενος ἥδου. ΑΠἰσχύνην σέβου. Χάριν 
ἐκτέλει. "Εὐτυχίαν εὔχου. Τύχην στέργε. ᾿ἀχκούων ὅρα. ᾿Εργά- 
ξου κτητά. "Ἔριν μίσει. Ὄνειδος ἔχϑαιρε. Γλῶσσαν " ἴσχε. 
Ὕβριν ἀμύνου. Κρῖνε δίκαια. Χρῶ χρήμασιν. “᾿ἀδωροδόκητος 40᾽ 

δοκίμαζε. Αἰτιῶ παρόντα. 4ἐγε εἰδώς. Βίας μὴ ἔχου. ᾿Δλύπως 
βίου. Ὁμίλει πράως. Πέρας ἐπιτέλει, μὴ ἀποδειλιῶν. “ ὧι. 
λοφρόνει᾽ πᾶσιν." ὙΥἱοῖς μὴ ἶ' καταθάῤδει. 5 Γλώττηρ ἄρχε. 
Σεαντὸν εὖ ποίει. Εὐπροσήγορος γίνου. ᾿Ἵποχρίνου ἐν καιρῷ. 
Πόνει " μετὰ δικαίου. Πρᾶττε ἀμετανοήτως. “ΔΑμαρτάνων μετα- 

- πεώμενου -- εὔχου ἀδετπξ Α. 
Α -“κτητά οὐχ. Τχίηο, 
» ἔριν) ὕβριν Α, 
ς ἔσχε] ἔϊ Α. γλώσσαν---ἀμύ- 

ψοῦ οὐχ. Ὑχιμς. οἵ ΠΙΟΣ χρῶ χρή- 

4 οἰκέταρ)] ἱκέτας ΔΑ. 
ε “Φείνων) πεινῶν Δ. ϑοδου ηϑ 

Οχ τἰπὸ οοὐΐοο Μ|8. ἀοάὶϊι ΠῚ 
ὧν ὥ. ννγιϊουθαολίιε δὰ Ρ]αἰάτοὶ. 
Ῥ. 158. ὥ-. νόσγδπὶ δοσίριιχασε ῥι:-- 
ἴδὲ 6:26 γάμον ὅἅρμοξε. Νοῖειϊ 
δυο οἷ. Οεεέποσ, γνοσοῦ πείσων 
ἄρμοζε α1ϊδεὲ πορβ ἰερὶ. οειωὶ 
οασίο Ττίης. 

ες πάντας] πάντα τῖᾶτβὸ Θοεῃ. 
“ ὅσια κρῖνε οπι. Β. 
α εὐεργεσίαρ) εὐεργέτας Β. εἴτ. 660. 
Σ πριτὴν παι δὲ ἤδου ἀδειιηὶ 

Ττΐμα. γε Κομδουίι: ο»ϑιιερίσοσ 
. κοίτην γνῶϑι, γάμου κράτει. 

θὲς γ. 4. ὀρϑαλμοῦ ἅτει. ϑυ- 
ῬΥΔ Ὁ. 44, 10. γαμεῖν ἐκ τῶν 0» 

τ κοέων εὐὶ ΟἸοοριε: πὴΗ] Αἰίαν 
»γϑδεεῖ ἰπ ἢ ἀδ πμριἰε.“ Ὁ 

μασιν. 
ἃ ἀδωρφοδόκητορ δοκίμαζε] ἀδω- 

ροδόκητα δίκαζε Α. εὲ Οδεποτὶὲ 
χαδυβο. δέκαξζε Β, πι. δο. ἐλύπως 
βίου ο. Ττίης, 

6 φιλοφφόνει ᾶσιν οχι. Ὑτίπο. 
ἔ καταϑάῤῥει) καεαρῶ Α, Β. πι. 

860. 6; Οδεποσὶ σπᾶσβο. 

ἃ γλώττης γυναικὸς ΑΙ. Β. τι. 
860. δὲ Οδφεποχὶ πιᾶσξο. ᾿ 

ἢ μετὰ δικαίον] μετ᾽ εὐνοίας 
Α, Β. πι. 600, οἱ Οϑεπβοιὲ ὨΜΩΣ- 
ἔο. 
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ψόει. ᾿Οφϑαλμοῦ κράτει. Βουλεύου ᾿χρήσιμα. "᾿Επκοτέλεε συν- 
τόμως. Φιλίαν φύλασσε. Κὐγνώμων γίνου. Ομόνοιαν δίωχε. 

δο΄ ἀῤῥητον ' μὴ λέγε. Τὸ ἢ χρατοῦν φοβοῦ. Τὸ συμφέρον ϑηρῶ᾽ 
(116) Καιρὸν προσδέχου. Ἔχθρας διάλυε. " Γῆρας προσδέχου. Ἐπὶ 

ῥώμῃ μὴ καυχῶ. Εὐφημίαν ἄσχει. ᾿“πέχϑειαν φεῦγε. ΤΠλού- 
τει διχαίως. “4όξαν μὴ " λεῖπε. Κακίαν μίσει. Μανθάνων μὴ 
κάμψε. Κινδύνευε φρονίμωρ. " Φειδόμενος μὴ λεῖπε. Χρησμοὺς 
ϑαύμαζε. Οὗς τρέφεις, ἀγάπα. “᾿Απόντι μὴ μάχον. Πρεσβύτερον 
αἰδοῦ. Νεώτερον δίδασκε. Πλούτῳ ἀκπίστει. Σεαυτὸν αἰδοῦ. 

48᾽ Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν. Προγόνους στεφάνου. Θνῆσκε ὑπὸὴρ πα- 

τρίδος. Τῷ βίῳ μὴ μάχου. Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα. "᾿Δτυχοῦντι 
συνάχϑου. Χαρίζον " ἀβλαβῶς. Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ. ᾽Εξ εὐ- 
γενῶν γέννα. ᾿Ἐκαγγέλλου μηδενί. Φϑιμένους μὴ ἀδίκει. Εὖ 
πάδχο ὡς θνητός. Τύχῃ μὴ πίστευε. " Παῖς ὧν κόσμιορ ἴσθι, 

ὑβῶν ἐγκρατὴς, μέσος δίκαιος, δ' πρεσβύτερος εὔλογος. ΤῈ. 
λεύτὰ ἄλυπορ. 

81 ᾿ Ἡρακλείτου. 
᾿ Ὁχόσων λόγους ὅκουδα, οὐδεὶς ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε 
10" γινώσκχϑεν ὅτι σοφόν ἔστι πάντων κεχωρισμένον. 
89 Κρύκτειν ἀμαϑίην κρέσσον, ἢ ἐς τὸ μέσον φέρειν. ᾿ 

τ ων πὲ τρόνῳ Β. πι. 860. τ πρισβύτερο,} πρεσβύτηρ πιιτ- 
πράττει Α, Β. τὸ. 4656. δῸ Οοεπεεὶ, 

οὲ Οϑεπουὶ πρᾶσρο. δι 
ϊ 3] Ἀ. οἱ Οϑεκποσὲ 
μὴ 1δγ ἃ 8᾽. ΤΎο. αυΐ λοίοπι ἔτος ΖΔΔΥ(ο. 

το κρατοῦν) ἀκρατοῦν Δ. οἱ Ο.6- ε δεπιϑηϊίδς ἐὐθηοτο υἱαδειτ. 
πιδεΐ ΠΙΔΥβῸ. Εν τῆς σγοάο Α, Β. 
εἰ γῆρας -- καυχῶ οι, Τχίπο. » γινώσχειν.) δὶς Ὑχίπο: Ἐπά. 
ἐπὶ ς. μ. κ. ἴῃ Β, ἃ πὶ. 580. Σεσοηῖς, γινώσκει. ϑοχιίξης ἴπ 

πε} λεῖκε Α. εἴ εἶο νοϊεΐΣ, Ὑτίπο. δὲ αἱ. ββεὺ βεπίεπεδ, ἢ 
ορίποσ, ΘΟ ιπεν. πη πιδυᾷ. λεῖσε γὰρ ϑιὸρ ἢ θηρίον, 4τιδϑ οχ τρῦτ- 
Δ. ῬτῸ ἵμ6 ἦἔστθρεῖῖ. ΟΘεποσδ 80 δδπὲ 

Ῥ ὴδ 00] φειϑόμενορ Α. εἰ 1 πιλτρίῃθ οοὰ, σπἰιιξάδηι ἱπνο- 
ΠΙΟΧ λεῖπο. ἡδύμοενος --ὃδξαύμαζε πἶεεο ἰϑεϊδίυν. ΕἸ εἷος, τὲ ΖΑ]]οΣ, 
οὔξ. Τυῖμο. χρησμοὺς θαύμαξ; Β. Α, Β. δὶς οετῖα ὕδῃ. 
ἃ ἴ. δδ6. Ἰρϊά. Ὁ. Ε. Ρ. Ο. Ὅν. ὥστε γι- 

4ᾳ ἀπόντι μ. μ. οὔκ. Ττίπο. Ηδ- φώσχειν, ὅει σοφόν ἐ. ποίαις ἴπ 
δεε Β. λ΄ Ἂν 460. ΣΔΥΡ. ,, Ἶ γὰρ ϑεὸς ἢ ϑηρίον. ϑοσὶ- 

Ρεὶ, ὥστε γινώσχειν θεὸν, δεε δο- 
: μὴ ἄρχε Α. μὴ ἔοχον Β. τὰθ. φόν ἐ. Απῖεδ, ὥστε γινώσκει, 

ΗΖ: αὖ. οτι. ἜΣ πο. ἀφ ϑεὸς ἢ Ἶ ρίον, ὅτι. σοφόν 
ὀξυτοῦντι ἀενχοῦσι Α, δὐρίπαϊα: ἢ γὰρ θεὸς ἢ ϑηρίον 
αβλαβῶρ) εὐβιαβῶς Β. ΠῚ, παία ετιπὶ δὰ γο. θὲ οἱ ϑυ᾽, νἱτο- 

ν “«αῖρ 80 Ροδίδα ἀδεουρεῖ αἱ ἰσχιαΐ τθα- 
Β, τπι. δοε. 16 Σηδϑαχῖδε, ϑοπον. 
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88 ᾿᾿νθρώκοις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν, οὐκ ἄμεινον. 
84 Νοῦσος " ὑγιείην ἐποίησεν, ἡδὺ καὶ ἀγαθύν' λιμὸς, κόρον' 
κάματος, ἀνάπαυσιν. " Σωφρονεῖν, ἀρετὴ μεγίστη" καὶ σο-(117) 
φίῃ, “ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας. ἄυνόν 
ἐστι «κἄσι τὸ φρονεῖν. ὺν νόῳ λέγοντας, ἰσχυρίξεσθαι χρὴ 
τῷ ξυνῷ πάντων. Ὅκως σερ νόμῳ πόλις, “ καὶ πόλες ἰσχυ- 90 
ροτέρως. Τρέφονται γὰρ πάντες οἱ " ἀνθρώκινοι νόμοι ὑπὸ ᾿ 
ἑνὸς τοῦ ϑείου" κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον, ὁκόσον ἐθέλει, καὶ ἐξ- 
ἀρκεῖ πᾶσι, καὶ περιγίνεται. 

85 " Σωκράτους. 

Φυχῆρ ἐστὶ λόγος, ἑαυτὸν αὔξων. Ἐν τῷ βίῳ, καϑάπερ 
ἐν δράματι, χρὴ τὰ πρῶτα λέγειν, οὐ τὸν πλουσιώτατον, 
ἀλλὰ σὸν φρονιμώτατον. 

86 Σωχράτους. 

Καλὸν. ἐπὶ μὲν τῆς ἑστίας φαίνεσθαι τὸ πῦρ λαμαρόν" ἐκὶ 
δὲ τῆς εὐτυχίας, τὸν νοῦν. 

87" “Δεῖ ὥσπερ εὐνομουμένης τῆς πόλεως φυγαδεύειν ὃ" στα-30 

σιαστὴν ἄνϑρωσον, οὕτως ἐκ τῆς σωθησομένης " ψυχῆς τὸν. 
«πρὸς τὰ φαῦλα κεκλικότα νοῦν. 

88 “" Πλάτωνος. 

Πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὺν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν, ἐμαπεί- 

ρωρὶ εὑρημέναι. ᾿Εμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα, ἡμῶν(! 18) 

᾿ς 8Φ ἔξεσθαι ρὴ ᾿ πάντων, ὅ- 
« ὑγεία») ὑγείην Β. τινι. ξες. πῶσπὲρ νόμῳ ᾽ ἐρ᾿ πόλος ἔτ᾽ 
ν» σωφρονεῖν) σωφροσύνην Β εξ ἰσχυροτέρῳ. (ἰσχυρίξεταε εο1}.) 14- 

εἰς Μ85. δριιὰ ϑοβουνίεπι ὑῥσδθῆ-ὀ οοββ ἴπ Αἰβεμδοιιπι ρ. τοῦ. 
το καί, Ηἰης πδαι8 δὰ φρονιμώ- ὁ ἀνθρώπινοι] ἀνθρώκεοι Β. 

πὸ ἀηδία. ἐπαϊονται] Ἑοτίο 16- ἀνθρώπιοι Ττίηο. 

δουάππι ἐληϑέα λέγειν καὶ ποιξεὶν 
καλῷ, φύσιν ἐπαΐοντας, δαίμγαα 4 8ὶς ας, ὃ 
εοπυεπίένεν υἱυενίεε, 4180 γ᾽ δ 86 

βεαῖα εοσαὶ ϑαρίϑηϊΐ ϑίοϊοοσι ἰδῖο Α. ἢγίπο. 
ΥΑΙΘΚΚΝΛΔΕΝ. 4 Ὁ Ὁ: “ 

ἃ καὶ πόλις ἰσχυροτέρως} καὶ ᾿ 87. 
“πολίταε ἰσχ. Οοάεχ ὑπ δριυὰ « ϑοοτγαῖΐ ἔσίρυστε νἱ οίαν Α, 
δεξιονσῖιπι Ὁ στασιαστὴν) σεάφ τὸν Δ. 

15. Γοσὰβ οβὶ οἸβοῖισιιϑ., δὲ, πὲ Μ “ φυχῆς τὸν ψυχῆς πάντα τὸν 
νἱ ἀδέιιγ, ςοττιιρῖι5. ΟΕαν εκ. ἴπ 
μος ἴσ. αιιοὰ δίριε πυρὸν δέπιο- 88 
ἄἀνπι δ δ᾽ οἰ οσπιδοῦοσ ἐπ μερηζτῳ ᾿ 
εν ΑἸ{Πετγιλώποοιυ. 1. 5. Ὁ. 478. ἴο- α δὶς Τεῖης. ἐπ Θονρία δάαϊὶ 
βετίπι : ἐὸν σόύῳ λέγονταρ ἰσχυρ- Οὐεμετ. 850. ἡ. 4φ48. Ο. 

Ι. 
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πορεύεσθαι κατὰ τέχνην ἀπειρία δὲ κατὰ τύχην. " Ἑχάστων 
δὲ τούτων “ μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄμμον ἄλλως" τῷν δὲ 

᾿ ἀρίστων οἷ ἄριστοι. 
4080" Σὺ δὲ" δὴ πρὰς Θεῶν, ὦ παῖ, ϑυνατὸν ἡγεῖ ταῦτο; τάχα 
γὰρ ὑμεῖρ μὲν ὀξύτερον αἱ νέοι πρὸς αὐεὸ βλέποιτε᾽ ἡμεῖς 
δὲ ἀμβλύτερον. Τὸ ποῖομ, καὶ πρὸς τί μάλιστα λέγεις; οὐ 
γάρ πω κατανοῶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον. Εἰ πάντα ἐπίστασθαί 
τινα ἄνθρωπόν ἐστι δυιατάν; Μακάριον " μένν' ἂν ἡμῶν, εὖ 
ξένε, ἦν τὸ γένος. 
90 " Σωκράτους. 

Οὔτε ἵππῳ χωρὶς χαλινοῦ, οὔτε πλούτῳ χωρὶς λογιόμοῦ 
δυνατὸν ἀσφαλῶς χρήφασθαι. 

5091" Ὁ βίος, ὥσπερ ὄργανον, ἀνέσει καὶ ἐκιτάάει ἁρμοττό- 
μενος, ἡδίων γίνεται. 

092 ᾿Εποινεῖν χρὴ τὰ κατὰ τέχνην γινόμξνον. 

οὐ " Πλάτωνος. 
μάλιστα " προμελεῖσθαι χρὴ, ὅπως ἕχαστορ ἡμῶν τῶν ἄλ- 

λων μαδημάτων ἀμελήσας, τούτου τοῦ μαϑήματος καὶ μι- 
μητὴς καὶ μαϑητὴς ἔσται, ἐάν ποϑεν οἷός τ᾽ ἡ μαϑεῖν καὶ 

, ἐξευρεῖν τίς αὐτὸν ποιήσει δυνατὸν καὶ ἐπιστήμονα, βίον χρη: 
στὸν καὶ πονηρὸν διαγινώάχοντα, τὰ βελτίω ἐκ τῶν δυνατῶν 
ἀεὶ πανταχοῦ αἰἱρεῖσϑαι. 

([19)94 " Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν Κλειτοφῶντος. 
49 Καὶ ὅτ᾽ ἄν λέγῃς, ὡς ὅτῳ τὶς μὴ ἐπίσταται χρῆφϑαι, τρεῖτ- 

τον ἐᾶμ τὴν τούτου χρῆσιν, ὃ Κὶ δή τις μὴ ἐπίσταται ὀφθαλ- 

5 ἑκάστων] ἑχάστῳ Ἀ. 91. 
ο μεταλαμβάνουσιν) ταῦτα λαμτ 8 ϑ1η6 Ἰεπγίβδίς Το. ποεῖ 

βάνουσιν Ττὶπο. ἰοσισα ϑοογαῖὶς. 

89. « 851η6 Ἰοπησαδὶο Τυΐηο. ρμοξὲ 1ο- 
α ϑίηο Ἰοπιιηδίο Τυΐο. ΕἸ μκάες οι ϑοοσδῖϊξ. 

ἐπ εἶ λλία Οεβηογ. 80.}. μ. 54:. 43. 
ἢ οπι. Τυΐθο. οἵ πιοχ ἴεξ. α 8ϊ1π6 Ἰοπιπιδίθ Τγίπο. μοξὲ 10. 

ἡγῇ. ουπι Ρ)δϊουξε. Ι «- 
ς ὁμεῖρ] ἡμεῖς Β. πι. Ἀγ. Ὁ προμελεῖσθαι ἐμελεῖσθαε 

᾿ Ν ΩΡ ] πᾶν--συν- Ὑτηο. Μοχ οἷός τ᾿ ἦν οὐά. δηϊο 
ὑχὼν Μ Ὧν πῶν ἡμῶν οὗ ξυνέ- ϑοξον. 
χειν Ττῖλο. 94: 

ἃ δὶς Ττίδο. δοῖϊ. Ρ.. 40 
95. Ὁ εἰ δὴ οτΣ. Τυΐηο. νον ἐκί- 

ἃ 810 Τιηα, ᾿ θῖητας Β 
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μοῖς χρῆσϑαι, μηδὲ οσὶ, μηδὲ ξύμάαντι τῷ σώματι, τούτῳ 

μήτε ἀκούειν, μήϑ᾽ ὁρᾶν, μήτε ἄλλην χρείαν μηδεμίαν " χρῆ-. 
όϑαι τῷ σώματι κρεῖττον, ἢ ὑπηοῦν “ χρῆσθαι. Καὶ δὴ καὶ 
“ερὶ τέχνην ὁσαύτως᾽ ὅστιρ γὰρ ἂν δὴ μὴ ἐπίσταται τῇ ξαυτοῦ 
λύρᾳ χρῆσϑαι, δῆλον ὡς οὐδὲ τῇ τοῦ γείτονος, οὐδὲ ὅστις μὴ 
τῇ τῶν ἄλλων, οὐδὲ τῇ ἑαυτοῦ, οὐδὲ τῶν ὀργάνων ἄλλῳ, οὐδὲ 10 
κτημάτων οὐδενί. Καὶ τελευτᾷ δὴ καλῶς ὁ λύγος οὔτύς σοι, 
ὡς ὅστις ψυχῇ μὴ ἐπίσταται χρῆσϑαι, τούτῳ " τὸ ἄγειν ἡσυ- 
χίαν τῇ ψυχῇ, καὶ μὴ ξῆν κρεῖττον ᾽ ἢ ξῆν πράττοντι καϑ'. 
αὑτόν εἰ δὲ τις ἀνάγκη ὅ ξὴῆν εἴη, δούλῳ ἄμεινον ἢ ἐλευθέρῳ 
διάγειν τῷ τοιούτῳ τὸν βίον." 

95 " Τοῦ αὐτοῦ ᾿Δλχιβιάδου. 
Οὐκ οὖν φαμὲν πάλιν τοὺς πολλοὺβ διημαρτηκέναι τοῦ βελ- 90 

τίστου, ὡς τὰ πολλά γε, οἷμαι, ἢ ἄνευ νοῦ δόξῃ πεπιστευκό-᾿ 
τας; Φαμὲν γάρ. " Αυσιτελεῖ ἄρα τοῖς πολλοῖς, μήτε εἰδέναι 
μηδὲν, μήτε οἴεσϑαι εἰδέναι, εἴπερ γε προϑυμήσονται μᾶλλον 
πράττειν “ταὐϑ᾽ ἄττ᾽ ἂν εἰδῶσιν ἢ οἰηϑῶσιν εἰδέναι" πράτ- 
τοντες δὲ βλάπτεσθαι τὰ πλείω μᾶλλον, ἢ ὠφελεῖσθαι. ᾿4λη- 
ϑέστατα λέγεις. Ὁρᾷς οὖν " ὅτε γ᾽ ἔφην, κινδυνεύειν τότε 
τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐάν 'τις ἄνευ τῆς τοῦ βελτί- 
στου ἐπιστήμης κεχτημένος ἦ, ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπ-(120) 
τειν δὲ τὰ πλείω ἶ τὸν ἔχοντα αὐτὸ, ἄρ᾽ οὐχὶ τῷ ὄντι ὀρθῶς 
ἐφαινόμην λέγων; Καὶ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ νῦν μοι δοκεῖ, ὦ δὸ 
Σώχρατες. “1εῖ ἄρα καὶ πόλιν, καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσαν 
ὀρθῶς βιώσεσθαι, ταύτης τῆς ἐπιστήμης ἀντέχεσθαι ἀτεχνῶς, 
ὥσπερ δ ἀσθενοῦντα ἰατροῦ, ἢ τινὸς χυβερνήτου τὸν ἀσφαλῶς 
μέλλοντα πλεῖν. ᾿ 

96" Φρόνησις, δύναμις ποιητικὴ καϑ᾽ αὐτὴν τῆς ἀνθρώπου 
εὐδαιμονίαρ᾽ διάθεσις, καϑ᾽ ἣν κρίνομεν τί πρακτέον, καὶ τί 

ἃ ταῦτ μὴ ταῦτ᾽ Ττίπο. εἰ ἸΔΟΧ ς χρῆσθαι] μὴ χρῆσθαι Ττίπς. 
ΟἹ», δέ. ἃ γρησϑαι---χρῆσϑαι δῆλον) χρῆ- 

σθαι, δῆλον᾽ δῆλον. Ὑχτίπο. τπο- 
ἀϊ οὐ 5. 

ε τὸ ἄγειν] τῶ ἄγειν Ττῖπο. 
6 ἢ ζῆν] καὶ ξὴν Ὑτίπο. 
α ἴὴν εἴη δουλῳ] ζῆν δούλου 

Ὑσὶπο, 95. 
.ὦ δίο Τείηο. ὅς!]. Ρ. 146. Ὁ. 
Ὁ ἄνευ νοῦ] ἄνευ, οὐ Ττίπο. 
ςο λυσιτελεῖ] λυσιτελεὶν Β. 

« ὅτε γ ὅτ᾽ Ττίπσ. 
Ε τὸν ἔχοντα αὐτὸ τὸν δ᾽ ἔ- 

χοντα αὐτὰ Ττίπο. 
Ε ἀσϑενοῦντα) ἀσθενοῦντος Ττῖης. 

[ Θεδαθτιε: ἤχ ἀεξηιοκέδιωϑ 
Ῥίαιοπὲ ἐπδεγίρηε, Ὠδεθεῖ Ἰοςι5 Α. 
Τυηο. Ἱπνομοσῖς ἤπιος οἱ δεαιεῖ- 
ἴοπι ἰοοῦπι ἱπ δἱίψιο οοὰ. πιδ. 
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οὐ πρακτέον" ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν" ἐκιστήμη φοιητρ- 
᾿κἣἢ εὐδαιμονίας. 

40975 ᾿Επίστασαί τινας ἤδη βλαβέντας ὑπὸ ἐχαρῶμ; Πῶς γὰρ 
οὔ; Τί δὲ, ὑπὸ τῶν καλουμένων φίλων καὶ συνηθῶν, ἢ καὶ 
ὑπὸ συγγενῶν τινῶν; ἐνίους καὶ ὑπὸ τῶν ἔγγιστα , ἀδελφῶν, 

ἥἣ υἱῶν, ἢ 4ατ ; Ἄγωγθ πολλρύς. Τίς οὖν ἤ αἰτία, δὶ 
ἣν οὐ μόνον οἵ ἐχαροὶ τοὺς ἐχθροὺς ἀδικοῦσιν, ἀλλὰ καὶ οὗ 
λεγόμενοι φίλοι ἀλλήλους, καὶ νὴ “4ία πολλοὶ καὶ τῶν ὄντως 
ἀναγκαίων ; 4ῆλον ὡς ἡ καψία τῶν ἀνθρώπων, ὑφ᾽ ἧς ἕκα. 

“ ὅτος, οἶμαι, καὶ αὐτὸς αὐτῷ ἐστὶ βλαβερός. Πάντας ἄρα 
δοτοὺς φίλους φυλάττεσθαι δεῖ, καὶ μὴ πιστεύειν μηδὲν μᾶλ- 
λον, .ἢ ἂν φίλος, ἢ συνήϑης, ἢ αἵματος, ἐγγὺς εἶναι δοκῇ; 
Πάντας, ὡς ὁ λόγος οὗτος φηαίν. Οὐκ οὖν ὀρδῶς ἔγραψεν ἡ 
γράψας τρῦτο τὸ ἔπος, 

Νᾶφε, καὶ μέμνησ' ἀπιατεῖν' ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν; 

Ἴσως ὀρϑώς, . 

(421) ΠΕΡῚ ΑΦΡΟΣΥΝΗΣ, 4. 

521 “ΙΣοφοκλέους. - ὲ 
835 ᾿4λλ᾽ “οἱ κακῶς πράσσοντες οὐ κωφοὶ μότον, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁρῶντες εἰσρρῶσι " τἀμφανὴ. 
Σ᾽ 5 Εὐριαίδου. 

Ὁ Τὸ μὴ εἰδέναι 6ε μηδὲν ὧν ἁμαρτάνεις, ᾿ 
ἔχχαυμα τόλμης ἰχανόν ἔφτι καὶ ϑράσουρ, - 

Θρεπεόσς πθοπο, οαυΐάρι σιϑερίο : 
ᾳθεγο γο] ᾳυ, Οιϊ89 διιΐΐεπι ονὲ 
Ὡ. 97. ἰπερχιιΐξ, ἤδο πιοιξίσομθ 
βγανσιίειαι, Περὶ σοφίας χωρίς τι- 

δα προσειϑέναι ἔδοξε, 
καὶ τοι ἐρτανς τοῖς προηγουμένοις οὐκ 
λίγα εἧς σοφίαν δυντείνοντα ταῖρ 

ᾳ 8ὶς Α. Τεῖηα, ἘτΑΡΥΑ. πο, τα. 
Οδοίοειτι πὰ ὑηπαΐρῖο δηἤπι εἰ- 
τοῦ δοιϊοπτῖϊδα αυδεδάύδηι δά ἱηὶς 
Οεεπότιιδ εχ Ῥεάιιᾶο - ῬΆΟΟΥΝ Δα, 
Οτρίιθο ἀθ [αρίάξθιις, οἱ ΒΕ 
βογδα ΑἸ. ὕδύτι. ἄδειο Μ ε 

περὶ φρονήσεως ὁ Στοβαῖορ συν- 
ἐμεξε, εὐχὰς Ῥχοουϊάιὲο δάθ]ϊοτῖ- 

. 8. Δἴῖδᾳαμο οχῃϊεὶ. 

97. 
ἃ Ὁιοπὶς ἐχ ἴἰᾶγχο Ὧς ποπ ἕενεφζε 

εγεάεκάο. ϑὶς Οεθηου. 961]. 
σαχιν, ἱπὶΐ. ἢοοφὲ ἴοςι Α. 
Ττῖπο. εὰὶ ὄνξωρ Ρ τὸ οὕτως θ 
οοα). Οδεμοτχὶ. 

διιεϊογ δίθ. ἐσον κα τ, Ἐς. Ἐ | 
ταὰβ τ. 6. Β . 

ὧν ἀφανῆ γλ 40 Θαιαῖ Θχίσι 
6 Ν. 1. 8. ΣῊΝ 

8 δὶς Α. Τείης, δοῖϊ, Ἐσαζιι, 
πο. 6. 
ΒΚ εὸ μὴ δ᾽ εἰδέναι] τὸ μήδ᾽ εἰδέναι 
μ- ἄν δας Ν. τὸ δὲ ἤκεν εἰδέναι 
μηδὲν Δ. . 
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ἤάφρων δ᾽ ὅρ κε ὃ θέλῃ πρὸρ κρείσσονας ἀντιφερίξειν 
νίχης τε στέρεται, πρός τ᾽ αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει. 
4 " Μενάνδρου. 
ἄνοια θνητοῖς δυστύχημ᾽ αὐθαίρδτον, 

5. " Σοφοκλέουρ. 
“ς δυσπέλαστον ὃ ἡ ἀμαϑία καχόν. 

9 " Μενάνδρου. 
᾿ ΤΊ σαυτὸν ἀδικῶν, τὴν υ τύχην καταιτιᾷ: 

ἽἼ "Τοῦ αὐτοῦ Στρατιώταιρ. 
Οὐδεὶς ξύνοιδεν ἐξαμαρτάνων πόσον 

ἁμαρτάνει τὸ μέγεθος, ὕστερον δ᾽ ὁρᾷ. 

" Τοῦ αὐτοῦ. 
Χαλεπόν γὲ τοιαῦ 

8 

(429) 

᾿ ἐστὶν ἐξαμαρτάνειν,ἢἬ ᾿ 
ἃ καὶ λέγειν ἀκνοῦμον οὗ πεπραγότες. 

" Εὐριπίδου Ἰνοῦς. 
5 Πολλοί γε θνητῶν τῷ 5 ϑράσει τὰς συμφορὰς 

ζητοῦσ᾽ ἀμαυροῦν, 

10 " Εὐριπίδου Τημενίσιν. 

ΙΒ. τὸ μὴ εἰδέναι] Μιυΐο τὸ δ᾽ 
εἰδέναι. Μϑ8. ιυἱοταιιθ παρϑης 
μήδ'᾽ εἰδέναι: πὰρ ἱΠΠυἃ ἔδοἱ, φυσὰ 
πριδει ριῖο ΔΒ 118 χαΐδυ π.80- 
ἴοπδ οτδὶ {|| οἵνιι59 δηῖθ πιλουλίεὶ 
Ῥτοὰποῖεο νοοδ[έε συναλοιφή. Οκο- 
τυ. 

 ϑὶο Α. τείας, 861}, Ορρ. ν, 
Φα8. 

, φίλοι ἐθέλῃ ὝὍοεε. οἱ ἰχρθ 
ἹΜ55, δρυὰ δομονίαπι, 

4 810 Α, Ταίδο, ΟἸεσῖσ. Ῥ. 204. 
δ. 

- δὶο Α. Τχίμο. 861}. ῬῚ. ἱπο. 

“ ἡ ἄεεφι Α. 
10. ἔστε ΠΣ ἐξ Ῥρευΐ οὉ 

ψοῦδιιπι. ναοϑ τὰς ἡ ἀμαθία. 
Οδοστυε. 

Η δὶς Α. ποίμο. ΟἸεγῖσ. Ῥ. 404. 
» ψυχὴν) 

εἰ, 1659. Εξ εἼο τϑοῖϑ δἀϊεϊ 
πάτο Οὐομποσί. 

Οτο- . Τείης 

4 χἀπικρύπτεσϑαι κακά. 

εἴπι5. Μοχ καναιτιᾷ τοροη δοδο- 
νἱι5, αι ῥχορίοσγοδ ϑονιδοΐοσο 
γδριιΐϊαὶ Μοεῖοῖ. ΟΥχ. ᾿ρ. 117. οἵ. 
Βρηι], Μοηδπὰ, ἢ. οσχσ. 

α ϑὶς Α, αἸοτίς. Ῥ- 166, ϑ8:πιρ}}- 
οἷτος Μενάνδρου Ττΐπο. 

8 
ᾳ ϑὶο Α, Τυίηο. ΟἸἹοτχίο. 

πεπραχότες Τυΐηο. Ῥηλδ 

α Νν Α. πἱοὶ δυοὰ ϑοπιρθαϊοιϑ 

Ἐνρια. νιδιαιριοῖίες Ἑῤριπίδουρ 
3 

Ὁ τς νοι γε} πολλοί τε Β. 
ε δράσειγ «ἄάθει Α. τὰς συμ- 

φορᾶς Ὑτίηο. 
ὰ κἀπικρύπτεσϑαι] καἀποχρύπ- 

τῆσθαι Α." Οεεποσὶ πιδῦρο, οἱ εἷα 
ραϊάϊς δοβονῖαθ οχ Μ55.. Ὡ0Ὁ- 
ΠΏ] ς΄. 

α 8ὶο Α: ΒΩ 16, Τοῦ αὐτοῦ 

ο΄ 
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᾿Ασύνετος, ὅστις ἐν φόβῳ μὲν ἀσθενὴς, 

λαβὼν δὲ μικρὸν τῆς " τύχης φρονεῖ μέγα. 
11 " Τοῦ αὐτοῦ Αἰόλφ. 

Κακχῆς ἢ" ἀπ᾿ ἀρχῆς γίνεται τέλος καχόν. 

12) " Σαπφοῦς. Πρὸς ἀπαίδευτον γυναῖκα. 
" Κατϑανοῖσα δὲ " κεῖσ᾽. οὐδέποχα μναμοσύνα σόέϑεν 

ἔσσετ᾽, οὐδέποκ᾽ εἰς ὕστερον" οὐ γὰρ πεδέχεις ῥόδων 
(198)τῶν ἐκ Πιδρίας" ἀλλ᾽ ἀφανὴς “ κὴν ἀΐδα δόμοις 

φοιτάσεις, πέδ᾽ ἀμαυρῶν νεκύων " ἐκπεποταμένα. 

418, 4 Μενάνδρου. 

.14. 5 Χαιρήμονος. 

᾿ ὅ8. Τυφλύν τι τἀνόητον εἶναί μοι δοκεῖ. 

Οὐ ζῶσιν οἵ τὶ μὴ συνιέντες σοφόν. 

15 " Τοῦ αὐτοῦ. 

» Πρὶν γὰρ " φρονεῖν εὖ, καταφρονεῖν ἐπίστασαι. 

» ψυχῆς) Ἀδοῖα Οτοῖιις εύχηρ 
οὐπι Οοειοχὶ πιασβίηθ. 

11. 

«α ϑἷο Α. ΕῚ, α. Αἰόλου ἰδηϊιτι 
ΤΥυΐϊησ. 

Ὁ ἀκ’ ἀδθεὲ Α. Ττίης. 

. 12. 

ἃ δῖ. ναβ8. δίπιρΙ! οἶος Σὰπ- 
οὖς Α. Ττίπο. Νοϊδη ἀντι δι θπὶ 
οὐ ἔσαρτηθηξιι; δριιὰ Α. ποῦ ἴῃ 

ἦρδο σοπῖεχίῃ Βαροσὶ, βεὰ ἱπέεσυιοσι 
ἸΏ ΔΥ πὶ ἃ πηᾶηῖϊ: ΣΘΟΘ ΟΣ δά δο-ς 
ἵμπι 6686. 

» κατϑανοῖσα] ὕοτβιια πο5 88ρ- 
Ῥἣπε 1Ἰϊὰ σοπξιιδο5 τι ΣιΠΘΥΟΥΤΙΠῚ 
καῖῖο ἴοη οοηείαγοὶ, οχ πιδηϊξρ-- 
αἰὶς νοεῖ οῖσ Ορτομοπαϊ 6666 ΑἸ] ςδὲ- 
οὁρ2, δα αυἱὶ αταθοο πλοσχὸ Ἰσοοβδθ- 
Ἐπὶ Ὀσὶπια δϑάθ σγοοϊρίδηξ. [ἰδα8 
Ρτο κείσεαι ροξαὶ κοῖσ᾽, ιν οἷ! ρσδθἊ- 
δπιΐς ἐἱειπροτίε ; δηΐ6 ὕστερον ρο- 
διιὶ εἰς. Οὐδεὶς δέ σε βλέψει ἀεεεὶ 
ἐπ πἴχοσιια Μϑ, εἱ δὰ ἀπο δά- 
ἀἰΐυπι εδὲ ΔΌ αἰΐψιιο δὰ οχρ ϊοδη-- 
ἄἀυπι Πα ἀφανής. Ῥτο μετέζεις 
δογχίὶρεὶ πεδέχεις, τ΄18 εἴας Οτασαοὶ 
Οταπιδιϊοὶ, Αδοπὶ πιογα, α1ι}- 
διις πέδα ταὶ μετὰ, τὸ δὰ Αἰΐιο- 
ποσὶ Οσδδιιροπιδ πιοπιΐξ. δὶο 

δριιεὶ ΑἸσϑοηπι ἄς Αὐδοθ, ἄρεσεον 
“«ἐδ᾽ ᾿Ιχιλλέα, οἰϊανῖο Ηδορ]ιδοδιὶο- 
παν ὉΔῚ ψιὶμο παῖδ᾽ Ἰοφίτιτ, δέσει 
μεῖς νοοῦσι υἢ ἰπιο παῖδ᾽ ἀμανρῶν 
δου ρῖπι ζιξ ὑστὸ πέδ᾽ ἀμαυρῶν. 
Οιυιαο δαϊπινεῖο ἀἄθθοτθ σπ8 ὑσοῖ- 
ἴθοτ, κποτιεῦυϑ, 

ς κείσεαςε ὁ.}] κεῖσθαι οὐδέποτε 
το. 
ἃ κῦν ἀΐδα δόμοις φ.}) κείν αἷΐ- 

δαο ὃ. φοιτάσεις Α. κεὶν αἴδα δο- 
μοφοίτασις ὕοεε. Ῥοεὶ φοιξάσεις 
ποδοῖο τἰπᾶδ ΣΠδουιοῦῖ Οὐδδηοτις 
οὐδεὶς δέ σὲ βλέψει, αιιδ6 νεῖ 
ἀθειηὶ Τχίδο, οἱ οὐίρυς Μ͵ϑ59. 

« ἐκπεποταμέναν) ἐκπεποεαμόνα 
Α, οες͵ 

1Ψ. 

4 ϑὶς Α. Ὑτίμο, ΟἹοσίο, Ρ. 604. " 

8 δἷο Α. Τχίπο.. 
15. 

α ϑίο Α, Πορεαῖ Ἰοθδ ΤΎηο. 
»" σους ογαΐπα υδχείοιιϊοσ, «οὶ 

δοαυμπηπίον, οὐ ροῖ Α. Τοῦ αὐτοῦ 
(Ἶ. 6. ΟἸιδοσοπιοπ δ) Σφῳαδλεὶς--δο-- 
κεῖ ])οίἀθ τοῦ αὐτοῦ. Τρ 
ἐπίστασαι ὍὙετειι5 δοοιπάμας οὐ--- 
φορεῖν πο ἰορὶ Γ. 

ς φρονεῖν εὖ) εὖ αἰϊδς ποι Ἰερὶ 
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Οὐ χρὴ ποδώκη τὸν τρόπον λίαν φὸφρεῖν.. . “ 

Σφαλεὶς γὰρ οὐδεὶς εὖ βεβουλεῦαϑαι δοκεῖ. 

16 «ς “ἰσχύλου. 
Ἦ βαρὺ φόρφημ᾽ ἄνθρωπος εὐτυχῶν ἄφρων. 

᾿ Ἢ δὲὺ μωρία 
μάλιστ᾽ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. 

17 " Σοφοκλέους. 

18 " Εὐριπίδου. 
Δόξει τις ἢ ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων, οὐκ εὖ λέγειν. 

19 5" Τοῦ αὐτοῦ. 

Τὸ δ᾽ ὠχὺ τοῦτο καὶ τὸ λαιψηρὸν φρενῶν 
εἷς συμφορὰν ἢ ἔστησι πολλὴν δὴ βροτούς. 

20 5" Τοῦ αὐτοῦ. 

Ῥ Θάλασσα κλύξει πάντα τἀνθρώπων. κακά. 

21." “Αἱσχύλος ἐν Φρυξιί. 

Ἅ ἡ 4 

ν Πολλάκι τοι καὶ μωρὸς ἀνὴρ κατακαίριον εἶπεν. 

252 "'Ησιόδον Ἡμερῶν καὶ Ἔργων. 

πιοποὶ Οεεέπεσιιδ ἷἱπ ΠΙΔΥρΡΊΏ6. 
Οπιφίς ϑομονὶῃδ χα Νῖ58. 
δάειὶρυϊδηιίθιι. Ὥ 

16, 

« ϑίο Α. Ἰγίης. ΕΥΘβΙ. 10. 
17. 

ἃ δίς Α. Εχδβτω. 1ο. 1)θθδὲ 161- " 
τῶδ Τυΐδο. 

18. 
α 51.4. Ττίο, Ἐεὶ Βδοοῆ. 480. 
"» ἀμαϑεῖ ἘΝ ἀμαθὴς Οοεμοσὶ 

ππατᾷ. δόξη Ττίης. 

σὰ " ϑι 
Ὀ σι εἰς συμφορὰν καϑί- 

στησι Ττίησ. εἰ Μ58. δα ιὰ δ.ἢο- 
«ἴα. 9}πι8 ἐθ1. εἰς ἡδονὼς κα- 

δῆκε πολλύώ, ἴμδα αὐἰάϊε εἰς συμ- 
φορὰρ καθῆκε πολλά. Ῥτο πὸλε 
λὴν Ὠορτδθυθ Αὐἀά. ἱπ Ατἱδίορῃ, 
Ῥογϑοχ Ὁ. 156. 1ΏΔ]11 πολλά. 

« 3601]. Γρδΐᾳ. "ἴδεν. . Δ6- 
οἶγ]ο τῆ θχα υἱάριασο ν κῖμς. 
εεςῖ ΔΑ. 

4 8. Τυίηο. ἕχεκα. 8. Ὧδοε; 

Ὁ θάλασσα] Οιιοὰ Βεῖς ἴῃ δῖο- 
Βδεὶ οοά. βεᾷ, φέρεται δὴ εἰς τοὺς 
δεισιδαίμονας , οἵ ϑαλάσσῃ περικα-᾿ 
ϑαίφονται, ἐκ Εἰ οδβεπιδίο 698. 
Οποτευς. 

8ἴ. ᾿ 

« δἰο Α. οἱ Οοϑϑοσ ἤμσρο. ὶ- 
ἂρ χιοῖ. 5664. ϑ8εε] 186 μοι, υξ 
δἱδῖυπι δἰ κυ Ποατειμ. 

Ὁ Πολλάκι) [ΔΌΥΣ οἱἴδαξ οχ “4ε- 
Φεὐγὶϊ Ῥλτγσίδεφ. ὙΥἹΧ Ῥμῖο, Δεῖ 
αἰϊυὰ ΟΜΝ οχορξαϊς. Οκο- 
6 δηῆποῖ. Μϑ8. ΑἸϊαιιΐὰ οχσὶ»- 
αἀἶεεθ Ῥθηὴθ σϑσβίισι δϑὶ. [9 πιδγ-- 
δἰμθ οοὐϊοὶς Α, αιιαράδαπι δοτὶρῖδ 
ἑὰηϊ, δοὰ ἰπὐιτία τοπιροσὶς πιθο- 
τὰπι δ] ῖοπὶ οοιϊοτιπι ομιαπι 
οἴδιρβίοπιδ. ὕσπιιπι γεσριπὶ ἦν ἢ - 
6 Ῥογδρίοϊο, 80. εἰρωόγραφοη, 
σοσταρια οχασδῖιπι ρτὸ ἡρωόγρα- 
ῴον. Οἰδοίθσιιπι ἤσο νογϑίιι οἱ - 
δὶ Α. ΟοἾ 8 11. 6. Ῥαυο ΑἸτῖοτ, 
“ολλάκι καὶ κηπαρὸς ἀνήρ μάλα 
καίρψχον εἶπεν. 

48, , 

ἃ ϑὲο Α. 801). ν. 20ι. 

(24) 
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Κεῖνος μὲν πανάριστος, ὃς Ὁ αὐτῷ πάντα “ νοήσῃ, 
40[φρασσάμενος τά κ᾽ ἕχειτα καὶ ἐς τέλος " ἦσιν ἀμείνω. 

ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀχεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται. 
ὃς δέ κε μήτ᾽ αὐτὸρ νοέῃ, μήτ᾽ ἄλλου ἀκούων 
ἐν ϑυμῷ βάλληται, δδ᾽ αὖτ᾽ ἀχρήϊος ἀνήρ. 

45 " Σοφοκλέους “ἴαντορ. 

Οἱ γὰρ κακοὶ γνώμαισι, τἀγαθὸν χεροῖν 
ἔχοντες οὐκ ἴσασι, πρίν τις ἐχβάλῃ. 

94 Τοῦ αὐτοῦ. 

Μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 
25. " Εὐριπίδου. 

“Ἤχκιστα φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχθρὸν χρεῶν᾽ 
((9δ)σοφοῖσι δ᾽ εἴκειν καὶ τεθραμμένοις καλῶς. 

46 " Σοφοκχλέουο. 

927 κ Θεόγνιδος. 

80 Βουλῆς γὰρ οὐδὲν ἔστιν ἔχϑιον κακῆς. 

“Ὅστις τοι δοκέξε τὸν πλησίον ἔμμεναι οὐδὲν, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς μοῦνος ποικίλα δήνε ἔχειν, 

κεῖνός γ᾽ ἄφρων ἐστὶ, νόου βεβλαμμένος ἐσϑλοῦ. 
ἴσως γὰρ πάντες ποικίλ᾽ ἐπιστάμεϑα. 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὐκ ἐθέλει ἢ καχκοχερδίῃσιν ἕπεσθαι" 
τῷ δὲ δολοπλοκίαι μᾶλλον ἔτ᾽ εἰσὶ φίλαι. 

28 “ Μενάνδρου. 
Ἐὐηϑία μοι φαίνεται δηλουμένη, 

τὸ νοεῖν μὲν ὅσα δεῖ, μὴ φυλάττεσθαι δ᾽ ἢ ἃ δεῖ. 

Ὁ αὐτῷ) αὐτὸς τοᾶγβο Οεεπεσί. 
ς νοήσει) σοήσῃ Ἀ. εἰ τποχ ὃρ 

δέ τε. 1. οἴ φρασσάμενου - ὧς 
μείνω. 

ὰ εἰσὶν Ἰτίηο. δὲ οαιν, δεα. 
85. 

« 861], ν΄. οὔφ. Ηοος ἔγδριπθηΐιππι 
οὐδ ἰσὶρυδ δεαῷ ρσίπιις εὐἱαϊὶ 
Οοβηοσιε, Ὠδκυπὶ Α. 'Γτὶπο. ΕἸ η- 
1δγροϊ δῖοι πλΣ}}} δια ρδοὶδ διιηξ, 

84. 
α ϑεὶϊ]. στο. Επτ. 299. 

46. 
ἃ 8011. ΕἸοοῖς. 104). ξπδοζωὶϊ 

ἹΜιυερτανίι ἔπεσ ἰὰ ΕἘπύὶ:- 
Ρ᾽ ἷς ἱποετῖ. 9. Οτουῦαπίὶ διορδοὶ 
χιδυκίπο ἀοοορίι δ. Οεδποχὲ ΣΏΔΣ- 
8ο οςὐτοὶ Ἰοιμιλδῖα. 

87. . 
« δίς Α. ΤΥνῖμο. 86. γοσϑ. Θ8ὲ:, 
Ὁ χαχοκερδείῃσιν 1 καχοκερϑίοε- 

σιν Ἧοες. κακοκερδίησεν Ἴτπο. 

28. ᾿ 

4 ϑὶς Α. Τίς, ΟΙασῖς. ΡΒ. 404. 

Ὁ ἃ δεῖ} ὅσα δεῖ Ἐ. τι, σ᾿. 
Ὑσίμο. 
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“295 "Ἐπὰν ἐν ἀγαθοῖς εὐνοούμενός τις ὧν , 
ξητῇ τὶ κρεῖττον ὧν ἔχει, ξητοῖ κακά. 

80 5 Εὐριπίδου. 

Οὐχ ἂν δυναίμην μὴ στέγοντα πιμπλάναι, ̓ 
σοφοὺς ἐπανγελῶν ἀνδρὶ μὴ σοφῷ λόγους. 

81 " Τοῦ αὐτοῦ. 

Εὐ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι, » κεῖ δ᾽ ἐλάνθανεν πάρος, 
τὸ σκαιὸν εἶναι. πρῶτ᾽ " ἀμουσίαν ἔχει. 

89 " Εὐριπίδου ᾿4λεξάνδρου. 
Ὅθεν δὲ νικᾶν ἢ χρῆν σε, δυστυχεῖς, ἄναξ᾽ 

(196) 

ὅϑεν δέ σ᾽ οὐ χρῆν, εὐτυχεῖς" δούλοισι γὰρ 
5 τοῖς σοῖσιν ἥκεις, τοῖς δ᾽ ἐλευθέροισιν οὔ 

3383 " Εὐυπόλιδορ. 

3᾿ 

᾽4λλ᾽ ἀκούετ᾽,  ϑεαταὶ, " πολλὰ καὶ ξυνίετε 

" ῥήματ᾽, εὐθὺ γὰρ πρὸς ὑμᾶς πρῶτον ἀπολογήσομαι, 
ὅ τι μαϑόντες τοὺς ξένους μὲν λέγετε ποιητὰς δοφούς" 
ἣν δέ τιρ τῶν ἐνθάδ᾽ “ αὐτοῦ, μηδὲ ἣν χεῖρον φρονῶν, 
ς ἐκιτιϑῆται τῇ ποιήσει, πάνυ δοκεῖ καχῶς φρονεῖν, 

80. 
α Ὠεοεῖ Ἰσπια Τιίθο. Νοῖ 16. 

εἰϊυν Ἰοσιις Α. ΟἸεχίοιιϑ ᾿δροὶ μῃ. 
404. Οοποσ, : «41. Αἱς αὐδογίδέῖεν 
Ἑωσίρ. . 

» ἐπὰν ἐν} ἐπὰν ἐπ᾽ Β. Μοχξη- 
«εὖ τι κρείττω Τεῖπο. 

ο΄ ἃ ϑῖο ὕτίπο, δι γοκτα, ἰδα. 1. 

ἃ [8 Τσχίῃο. Ἰἤδοει Ἀ. ν, Ῥσδρτα. 
ἐΠο. 19- 

Ὁ κῶν εἴ 9 ωδφο κεῖ σ᾽. Ὑλ1ο- 
ΧΈΜΔΕΝ. δ. ]Π ον Ῥογσεοῦτι Αὐν. 

8 Θονθοσιδ πὶ ἸΠΔΥΚ. 
μεν Ἐι Οτοῖδυ. , 

1 ἐμονσίαρ ταῖν 
οὐ; ι659. εἰ " νοεῖ. ὡ 

. δὶς Α. ᾿Ν ξαοὰ οοχερϑιᾶλοϑθ 

υριπι διοβαν: Τμο.: 
Εσδρα, ΑἸοχϑη 

Β; χ9η] τρῆν ΔΝ Ἐς 
- ἧς ΟΧΐ Υυλιδ ἀν 

ἐμοιῖμε το 

τοῦ αὐτοῦ. 

ς τόσοισιν] τοῖς σοῖσιν Α. εἵἴκδιρ 
Βτο ἥπϑιο οχ οοπεοῖϊογα Οεεποτὲ 

Οτοῖῦι8. τοῖρ σοῖσι ψικῷρ 
Μανξτανίαε, 

55. ὁ 
« 8ῖο Ττΐμο. Ὠοϑεὶ Ἰοσμδ Α, 

Ὁ πολλὰ καὶ] τἀμὰ δὲ Ῥοσβοηῃδ 
ἄς Ἐ 817). Μοχ ὑμᾶς Ῥτὸ ἣ- 

[τἀμὰ -Ξ ῥδήματ'--- ὑμᾶς το- 
βονισαι ΒΕΥΑΙοταν δὰ Αὐλεῖορῆ. 

Ῥ. 480. Ε;.. 1. 1 
ο ἐς χρήμαε ῥήματ᾽. γγδΚοδοϊά 9. 
ἄδην εἰ γδἸοκοη πιο ὅ τι πα-᾿ 
ΩΝ ΡΙῸ ὁ. μαϑόκτε 
ἃ αὐτῶν] ἀστῶν αιοκοπδουίωε. 

αὐτοῦ Οεεπετὶ πίασρο, Τυῖπο. ὕοεα. 
ν᾽άθ οργδοιπὶ δὰ Ασϊεϊορδ. 
ῬΊιΣ. χ188, ͵ 

ὁ ὀκιϑῆται) ἐπιθεῆται Οτοιϊα- 
πιὰ πὶ Θεὲ αἱ ἔεστὶ Ὡὠρηνΐξ. Ἐ, συν»- 

ἥται ΝΑΕΟΚΈΝΑΞΕ. 6πεπὶ νἱ60 
δΔὰ Ἠετοάοϊ!. [{{{. γ6, ἐπιειϑήται 
Ῥοτεοῖι ἀν. Ρ. 287. οἱ εἷς 18-- 
Το ϑδῖιις ΑὩὲ ἐμ Ατἰδηδϑιῖς 
Ῥ. 521. 
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: μαίνεταί τὸ καὶ δ παραῤῥεῖ τῶν φρενῶν τῷ σῷ λόγῳ. 
64 ἀλλ᾽ ἐμοὶ ἢ πείϑεσθε, πάντως μεταβαλόντερ τοὺς τρόπους, ᾿ 

"μὴ φϑονεῖθ᾽ ὅτ᾽ ἄν τις ὑμῶν μουσικῇ χαίρῃ νέων." 

84 «“Ριανοῦ. , 
Ἦ ἄρα δὴ μάλα πάντες ἁμαρτίνοοι πελόμεσϑα 

ἄνϑρωποι, φέρομεν δὲ Θεῶν ἑτερόῤῥοπα δῶρα 

(497)" ἀφραδέῃ κραδίῃ. Βιύτοιο μὲν." ὅς κ᾿ ἐπιδευὴς 
στρωφᾶται, “ μακάρεσσιν ἐπὶ ψόγον αἰνὸν ἰάπτει 

᾿Ἰοάχνύμενος᾽ σφετέρην δ᾽ ἀρετὴν καὶ θυμὸν ἀτίξει, 
᾿Π οὐδέ τε ϑαρσαλέως νοέειν ἕπος, ρὐδὲ τι ῥέξαι 

ἐῤῥιγὼς, ὅϑι τ᾽ ἄνδρες ἐχεκτέανοι παρέωσι, 
καί οἵ ϑυμὸν ἔδουσι χκατηφίη καὶ ὀϊξύς. 

ὃς δέ κεν εὐόχϑῃσι, Θεὸς δ᾽ ἐπὶ ὄλβον ὀπάξει 
καὶ πολυχοιρανίην, ἐπιλήϑεται οὕνεκα γαῖαν 

 4οσσὶν “ ἐπιστείβει, θνητοὶ δέ οἵ εἰσὶ τοκῆξς᾽ 

᾿ ἀλλ᾽ ὅ ὑπεροπκλίῃ τε καὶ ἁμαρτωλῇσι νόοιο 
φοΐσα Διὶ βρομέει, κεφαλὴν δ᾽ ὑπὲρ αὐχένας ἴσχει, 

καί περ ἐὼν ὀλίγος, μνᾶται δ᾽ εὔπηχυν ᾿ἀϑήνην, 
ἠέ τιν᾽ ἀτραπιτὸν τεκμαίρεται οὔλυμπόνδε, 
ὥς κε μετ᾽ ἀϑανάτοισιν ἀρίϑμιος 5 εἰλαπινάξῃ, 
ἡ δ᾽ ἴάτη " ἁπαλοῖσι μετατρωχῶδσα πόδεσσι . 
ἡ ἄχρῃς ἐν κεφαλῇσιν ἀνώϊστος καὶ ἄφαντος, 
ἄλλοτε μὲν γραίῃσι νεωτέρη, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

ξ μαίνεταί τε} μαίνεταί τι Ττπο. 
νοις. Ν 

ς παραῤῥεῖ] ϑιιερίοονῦ δοσίβϑθης- 
ἄμμι παραρεῖ. Ἡδεγοῖ, Παραρεῖν" 
φληναφεῖν. ν. ἸΤποοοτῖι. ΧΝΥ 8. 
αδὶ ἐπ δοδοὶ. 1, παρηόρων. Αια 
κενακν. 

5 πείϑεσθε) πιθέσθε ὙΔΊΟΚΕΣ, 
εἰ ν. δο4ᾳ, ἡμῶν ῥχο ὑμῶν. 
͵ ; φϑον 8} φθονεῖ ΠοΡταθαρ 
8 ΓΒ 

αδίῃ νοὶ] ἀφραδέως. ᾿Εὐιτιτλαιιο 
τῳ Ηδεγοβίμε, ὙΑΚΟΚΕ ΚΑΚΆ, 
ἐφραδίῃ Β. πι. δες, ᾿ 

ο ὅσ. ὅση Β. πι. ῬγΥ. ὅσα τι. 
800. ὅση Ττὶπο. δὶ 

ἁ μακάρεσσιν φογον) ἐ- 
ρεσι δ᾽ ἐπὶ ᾧ. Τχΐπσ, μα. δ᾽ ἐκίφο. 
γον οει. 

ὁ ἐπισεείβει  ἐπιστείκεε Β. π᾿. Ρ. 
Ττίης. 

,ς ἢ ὑπεροπλίη ρ6] ὑπεροπλίησι 
Αγεθη. ὑπεροπλείῃ ΝΔΙςκοαδοσν, 

Ε εἰλαπινάξζει) εἰλαπινάξῃ Ατεοτι. 
Β. πι. δ60. διρτα ἢ ἔσειν ἀτραπη- 
τὸν Τυΐπο. 

54: 
ἃ ἱΡιανοῦς) Ττίπο, Ὠεεσὲ Ἰοοῦιδ 

Α, “ριανοῦ ΕΤΟΒ. ΝΕ 
Ὁ ἀφραδέῃ κραδίῃ) ἴχοοο ἈΠίαΗη, 

φιὲὶ δαριὲ αιἱὰ Ργιπαροχίοιτι Ὑοὶ] 
ῬΙδιοηΐσιιπ)., ν. ἐδηϊανὶ δᾶ 
ῬΜμοθϑιι. Ὁ. 6ο. (ρὲ οοτσ. ἀφραδίῃ 
κραδίης). Νιιπο χραϊὶπι ἀφραδέερ 

ἢ ἀπαλοῖσι)] ἐπαλῆσι Β΄ 
ὁ ἄχρῃς] ἄκροις Β. τι, φος, πό- 

δὲς ἄκρης Ττίπο. 
κ κριόεντι) κρείοντι Β. πι. δδο. 
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᾿ ὅπλοτέρῃσι γρηῦς ἐφίσταται ἀμαλακίῃσι,. 
Ζηνὶ Θεῶν κκρείοντι δίχῃ τ᾽ ἐπίηρα φέρουσα. 

836. «4 Μενάνδρου. 
Οὐκ ἔστ᾽ ἀνοίας ἢ οὐδὲν, ὡς ἐμοὶ᾽ δοκεῖ, 

τολμηρότερον. 

86 « Ἡσιόδου. 

80 

(198) 
Σχέτλιος, ἦ που πολλὰ ἢ" μοταστοναχίξει᾽ ὀπίσσω, 

ἣν ἄτην ἀχέων, ἡ δ᾽ οὐ παλινάγρετύς ἐστιν. 

87 κ Σοφοκλέουρ. 
᾿Ενταῦϑα μέντοι πάντα τἀνθρώπων ψοσεῖ, 

καχοῖς ὅτ᾽ ἂν θέλωσιν ἰᾶσϑαι κακά. 

δ ι Τοῦ αὐτοῦ. 

αὔτ᾽ ἐστὶν ἄλγιστ᾽, ἂν παρὸν δέσϑαι καλῶς - 

αὐτός τ τις αὐτῷ τὴν βλάβην προσθῇ φέρων. 
89 « Μενάνδρου. ᾿ Ν 
Ὃ μὴ φέρων γὰρ εὖ τι τῶν ἐν τῷ βίφ. 

ἀγαθῶν, ὃ" ἀλόγιστός ἐστιν, οὔ τοι μακάριος, 

40 «Μενάνδρου Θετταλή. 
Μιχρά ὃ γε πρόφασίς. ἐστι τοῦ πρᾶξαι κακῶς. 

41 « Φιλήμονος. 

Ἐπὰν ὁ νοῦς ἦ μὴ καθεστηχώς τινι, 
οὐχ ἔστ᾽ ἀκούειν οὐϑὲν Ὁ αὐτὸν, οὐδ᾽ ὁρᾶν. 

42 «'Ἐπιχάρμου. 

εἰ εἷος οπιομδονὶςξ ῬΑΙΟΚουδοεὶπϑ 
δὰ Ἐπεὶ ρίας ΗἾρρΡ. 1164. Μοχ δί- 
κῷ δ᾽ Ττίπο, Υοδε. ΒΒ, 12. ὩΣ. φέ- 
φοισα Β. 

« ϑ8ίο Α. ταδδ᾽ ΟἸεσῖο, Ῥ. οοὔ: 
Ἅ» οὐδὲν οτι. νοι, 

3 εν 
α ϑίεο Τχίης. Ὠδοεξ Ἰοομε. Α. 

Ἑεὶ ϑοιιῖ, 92. 
» μετεστεναχίζετ᾽ ἢ μετεφεοναζί- . 

οὲ νυ. Ῥτοχίπαο ἣν δ᾽ Ὑτχιρ, ζεκ᾽ Β. 

ἃ 8ῖς Τυίπς. θοαὶ Α, Ἐγδατα. 
126. 10, κρδῶε ϑοδοῦν. 

α ϑίςε Τείμο. ὙΗ͂Ν 10. Αρεού- 
σᾳ ϑεδον. 

α 8ϊο Α. τῆν, ΟἸετῖς. "Ὁ. “66. 
Ὁ ἀλόγιστος] ἄλογος Α. Β. ἐσυλ- 

λόγιστος οὐϊάϊε Οτοῖϊιθ. Νοδοείο 
δ δουϊβοπάιιπι ἄλογός τίς ἐστιν. 
Ἱπεοσεὶ τοι Ῥοδὲ οὗ οιτπι Βομι]εῖο. 

40. 
α« 8ϊο Α. γ7͵οεν. τοῦ αὐτοῦ. ΤΥΎϊπο. 

ΟἸ]οχίο. . 82. 

Ὁ γε ἀεοεεῖ Υοδδ, 
1. 

Γ διο Ττίμο. ἀϊαίο. ὕ. 545. )ο-. 

" αὐτῷ] τούτων Ττίηο. αὐτὸν 
ἀοάϊΐε τοῖο 6 δοδιβογὶ οιπεᾶδ-. 
ἰΐοιιθ, 

45. 

ἃ ἴΐὰ Οτοείπο. Οοδχγοϊᾷδο εἐνῖθιι- 
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ν Νοῦρ ὁρῇ καὶ ψοῦς ἀκούει. 

(199).43 « Κερκίδου. 
Ὁ Πῶς ἐνίδοιεν τὰν σοφίαν “πέλας ἐσταχυῖαν 

ἀνέρες, ἐν τὸ κέαρ 
5 χαλῶ σέσαχται, καὶ δυσεκνίπτω τρυγός; 

" ΤΠιαροιμία. 
Ὅνος λύραρ ἤκουε, καὶ σάλπιγγος ὕρ. 

4 Θεόγνιδος. 

ὋΟ ΠΠολλούς τοι χόρος ἄνδρας ἀπώλεσεν ἀφραίψοντας" 
γνῶναι γὰρ χαλεπὸν ᾿ παῦρον, ὅτ᾽ ἐσϑλὰ παρῇ. 

486 "Ῥηγίνου ἐκ τοῦ Περὶ Φιλίας. 
Καθάπερ " δὲ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς οὐκ ἔστι ϑεάσασϑαι ἀσϑε- 

ψεῖ καὶ ἀδυνάτῳ τῇ ὄψει" οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον τὴν ἀλήϑειαν 
οὐχ ἔστιν ἰδεῖν ἀσθενεῖ καὶ ἀδυνάτῳ τῇ διανοίᾳ. 

47 " Κορνηλιανοῦ κατὰ Βερονίκης. 
᾽4λλ' ὅμως τὰ μεγάλα ταῦτα καὶ δεινὰ ὡμολόγει ποίτη 

καϑ᾽ αὑτῆς. Τοῦτο γὰρ αὐτῶν καὶ μόνον τῇ προαιρέσει 
δὐ πρόσεστιν ἀγαθὸν, ὅπέρ ἐστι μέγιστον τῶν κακῶν, ὅτι περὶ 
ὧν πράττουσι καχῶς, καὶ καῤῥησιάξονται. 

48 " ᾿σοκράτους Βουσίριδι. 

Γιγνώσκω μὲν οὖν ὅτι τοῖς πλείστοις τῶν ὃ »ουθετουμένων 

Θῖ υἱἀδῖιν Ττίης.. Ὁ κοεὶ Ἰοοῦδ 
Α. 

Ὁ Νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει" 
κωφὰ καὶ τυφλά. ἴα 

ψυϊραιὶς οοὐἀϊοΐθις ἐοέγαμμοισὴ ἢν- 
ἦπο Ερ᾿σΒαχλοὶ μδυς ἰδαϊυτ ΒΕ Σὶ- 
ΣᾺ οχείδι, οομξιϑα οἷπιὶ δε} 0}. 

“Ἐἶρυν Οοτοίάδο, :ιδῖηο δυΐοπι ἴ6- 
Ἡἐχαπιοῖσιση 6 Ροδιιϊΐπει5 ἐδ πὸ 
Θχεῖδι δριιὰ ΤΌΣ ]]ξδιιμ. Οκο- 
τιῖῦξ. 

42. 

8 Χερκίδας Ὑτίηοσ, 
Ὁ πῶς ἐνίδοιξν] ἘΠΠΛ ἤδεο Οαγ- ᾿ 

εἰάπο σομῆιεα αἰμειοίποι: ἑΐα υξ 
Ῥυίμιις νοτϑι 511 Ποχδπιοίασ, δὶ: 
ον ἀδοιγῆςυς, ἱδπερίσιιν ἔσγῆῖι;, 
Ἄ“υ͵ι8 βεποτῖδ δροῦϊ εἰ ἀραὰ Ἦο.- 
ταιΐοπι εχείαηΐ, ἡμυμδανη 

ς παλᾷ σέσακται --- τρυγί παλὸρ 
ἔσακται π. δυσεκνίπεῳ Τείμο. κα- 

λῶ -- δυσεκνίπτω τρυγός Βεομιϊοΐας 
Ἐρ. δὰ Μ|)}}]. ρ. :ς. 

44. ΝΣ 
8 δὶς Α. Ττῖπο. 8 ΜοχδΣχὶ 

ἔξαξπι. ΟἸεσῖς. Ρ. 198. 

3 δῖ0 Α. τοῖς: 86}. ν. δος. 
παῦφον] μέτρον τεοῖο δρυὰ 

τβεοκαὶ 6πλ ἰϑρίξας. Οπουτσε. 

« 81. Α. ϑἐπερ] οἶτον Ῥηγίνου 
Ὡσ. 

» δὲ ἀδεεὶ Α, Β. 

,ὦ δίς Δ δἰπιρήϊοίπος.. ορνγηλια- 

(" πεν καὐτὴ Ὑγτνεβίτειι. 

48. 
« ϑίο Α, ϑεὶῖϊ. δ 7.1} 

Βονοαίρφιδι Ττίηο.. 
» "πονθαηρίνον φονθετονμέ- 

Ῥ. 8Ξ5ι. 
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ἔμφυτόν ἔστι, μὴ πρὸς τὰς ὠφελείας ἀποβλέπειν, ἀλλὰ τοσοῦ. (1 80) 
τῷ χαλεπώτερον ἀχούειν τῶν λεγομένων, ὅσῳ περ ἂν τις αὖ- 
τῶν ἀκριβέστερὸν ἐξετάξῃ τὰς ἁμαρτίας. 

40 5 Πλάτωνος ἐκ τοῦ Φαίδωνος. 
᾿Δλλὰ πρῶτον μὲν εὐλαβηϑῶμεν, τὶ πάθον, μὴ πάθωμεν, 

Τὸ ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεϑα, ἡ δ᾽ ὃς, μιδολόγοι, 10 
ὥσπερ οἱ μισάνϑρωποι ὃ γιγνόμενοι. 'ϑς οὐκ ἔστυν, " ἔφη, 
ὅ τι ἄν τις μεῖξον τούτον κακὸν πάϑοι, ἢ λόγους μισήσας. 
Γίγνεται δὲ “ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία τὸ καὶ μιόσαν- 
ϑρωκία" ἥ: τὸ γὰρ μισανθρωπία ἐνδύεται ἐκ τοῦ σφόδρα τινὲ 
“πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι " παντάπασί γε ἀληθῆ 
εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ ἶἷ πιστὸν τὸν ἄνϑρωπον" ἔπειτα ὀλίγον ὕστε- 
ρον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τὸ καὶ ἄπιστον, καὶ αὖϑις ἕτερον, 
Καὶ ὅτ᾽ ἂν τοῦτο πολλάκις πάϑῃ τὶς, καὶ ὑπὸ τούτων μάλιστα, . 
οὗς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους καὶ δταιροτάτους , τελευτῶν δ δὲ ϑο. 
θαμὰ προσχρούων, μισεῖ τε πάντας, καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐ- 
δὲν ὑγιὲς εἶναι. Ἦ οὐκ ἤσϑησαι σὺ "ὶ οὕτω τοῦτο γιγνόμενον; 
Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκ οὖν, ἢ δ᾽ ὃς, αἰσχρὸν, καὶ δῆλον 
ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τὰ ἀνθρώπεια ὁ τοιοῦτος χρῆσϑαι 
ἐπεχείρει τοῖς ἀνθρώποις ) Εἰ γάρ που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, 
ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ πο- 
ψνηροὺς ᾿ ὀλίγους εἶναι σφόδρα ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ 89 

- τοὺς πλείστους. 

δὅ0 " Ἐν ταυτῷ. ᾽ 
Ὡς κινδυνεύω ἐγὼ ἐν τῷ παρόντι, περὶ αὐτοῦ " τούτου οὐ 

Ν 

φιλοσύφως ἔχευν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ πάνυ ἀπαίδευτοι, φιλονείχως. (81) 
Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅτ᾽ ἂν περί του ἀμφισβητῶσιν, ὅπη μὲν ἔχει 
“περὶ ὧν ἂν ὁ λόγος ἧ, οὐ φροντίζουσιν. ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ 
ἔϑεντο, ταῦτα δόξει τοῖς καροῦσι, τοῦτο ὁ χροϑυμοῦντάι. 

ΨΩ Α. εἴ πιαῦβὸ Θοιποσί, ψοῦθε- Ε δὲ θαμὰ) δὴ 9. Δ. 
τημαάτων Β. τοῦτο) οὕτω δααϊαϊ εχ Ο6:η. 

ΩΥΡ. 
49. “ σφόδρα ὀλίγους εἶναι Α. 

ἃ ϑὶο Α, δεῖ]. ρΡ. 86. ϑὲαιρίϊοί-- ο 
ἴεν Πλάτωνος Ττίης, 50. 

Ὁ γενόμενοι] γιγνόμενοι . α ϑίο Α. Τυίπο. δω]. Ρ. οἵ. 
ς ἔφη δτει) ἐφ᾽ δει εἰ ττπο Ὁ τούτον] τούτου τοῦ Ττίηο. οἱ 
ἃ ἐκ τοῦ] ἐπ οπι. Β. Β. πι. Ρ., 
8 παντάπασί 78} «τ. τὲ Τεὶμο. ο ̓ χροθυμοῦνται] προθυμεῖται 
Σ χιστὸν] πιστὸν ὄντα Α. Τείως. Β. πι. Ρ, 
ΔΘΊΟΒΛΕΙ ἘΨΧΟΕΒΙΣΕΟ, ΥΟΙ,.. ἴ, 
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61 " Δημοσθένους. 
Δημοσθένης ὁ ῥήτωρ ϑεασάμενός τινα δημαγωγὸν ἀφνῆ 

᾿40μέγα βοῶντα, ἔφη" ᾿4λλ᾽ οὐ τὸ μέγα εὖ ἐστι, τὸ δὲ εὖ, 
μέγα. 

δῶ " Κράτητος. ὔ 
Κράτης ἀκείκαξε τοὺς ἀνοήτους τῶν ἀνθρώπων τοῖς τρυ- 

«ἄνοις᾽ ἄνου γὰρ δεσμοῦ καὶ ἀνάγκης μηδὲν ἐθέλειν τῶν 
δεόντων ποιεῖν. | 

δδ 5" Δημοκρίτου. 
ῬΔνϑρώκοισι κακὰ ἐξ ἀγαθῶν φύεται" ἐπήν τις τἀγαθὰ μὴ 

ο᾽πίστηται ποδηγεῖν. μηδὲ ὀχεῖν εὐπόρως. 

᾿δᾷ " Βίωνος. 
Βίων ἕλεγε τοὺς "γραμματικοὺς ζητοῦντας περὶ τῆς ̓ ᾽Οδυσ- 

΄ δέως πλάνης, μὴ ἐξετάζειν τὴν ἰδίαν, μηδὲ καϑορᾶν, ὅτι 
δοφαὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ πλανῶνται, πονοῦντες περὶ τὰ μηδὲν 

χρήσιμα. 
δό « Πλάτωνος ἔχ τοῦ Κλειτοφώντορ. 

Καὶ ὑπότ᾽ ἂν ν αὖ φῇς τοὺς ἀσκοῦντας μὲν τὰ σώματα, τῆρ 
(189)δὲ ψυχῆς ἡμεληκότας, ἕτερόν τι πράττειν τοιοῦτον, τοῦ μὲν 

9 ἄρξοντος ἀμελεῖν, περὶ δὲ τὸ ἀρξόμενον ἐσπουδακέναι. 

66 «Ἡρακλείτου. 
Κακοὶ γύνονται ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα ἀφρόνων ἀνθρώπων φυ- 

χὰς βαρβάρους ἐχόντων. 

67 «ἃ Σωκράτους. 
Ὃ μὲν δειλὸς τῆς πατρίδος, ὁ δὸ φιλόδοξος τῆς πατρῴας 

οὐσίαρ ἐστὶ προδότης. 

δι. γοες. οἱ τθὸχ περὶ τῆς ᾿Οδ. πλ. 
8 810 Α. Σιδιληια ἀδοδὶ Ττΐπο. οἱ ταὐτῷ τούτῳ. 

52. 55- 
ἃ 8'ο Α. Ὠϑεδὲ Ἰεπιπια Ττίπο. ἃ δἷο Α. 8011. ρ. 407. Ἐ. 8:πι- 

Ῥ᾽ οἴϊογ Πλάτωνος Ττίπο. 
' 53. 

8 8ὅϊῖο Α. Τσίηςσ. ὦ αὖ φὴς} ἂν φῆς Οεεηεχὶ πᾶσ-. 

Β Νν᾽α6 Εο]. Ἐϊμῖσ. Ρ. )οϑ, ὁ ἄρ ντος --- ἀρξόμενον) ἄρξα». 
ο ᾽πίσταται) ᾿πίστηται Α. ΠΡ ΈΡΝ τος -- ἀρξάμενον Α. τοῦ ἀρξομέ- ἀείπάα ποδημεῖν ΤΥῖηΟ. φου Β. . 

64. 
8 δῖ. Α. Ώδοεὶ Ἰϑῖμλα Τ πο. 57. 
» γραμματικοὺς) γραμματικὴν ἃ ϑίο Α. ᾿Ισοχράτους Τεῖπο. 

66. 
Δ ϑὶς Α, Πεοδὲὶ Ἰοπια Ττχίπο. 
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δ8 Οἱ ; ϑραπέται, κἂν μὴ διώκωνται, φοβοῦνται" οὗ δὲ ἄφρο- 56 
»νες,) καν μὴ κακῶς πράττωδι, ταράττονται. 

δ90 Ἔν μὲν ταῖς μέθαις. παροινοῦσιν, ἐν δὰ ταῖς ἀσυχίαιρ πα- 
φανοοῦσιν οἱ ἀνύητοι. 

60 Οὐὔϑ᾽ οἱ ἄμουσοι ὃ τοῖς ὀργάνοις, οὐδ᾽ οἱ ἀπαίδευτοι ταῖς 
ἀτυχίαις δύνανται δυναρμόσασϑαι. ᾿ 

61 Τῷ τῶν ἀπαιδεύτων βίῳ, καθάπερ ὑποχριτῇ, πολλὰ τύ. 
φου Ὁ μετεκδύματα “παράκειται. 

δὲ Τοῖς ἄφροσιν, ὥσπερ τοῖς παιδίοις, μικρὰ πρόφασις εἷς 10 
τὸ κλαίειν ἱκανή: 

68 Οἱ μὲν ξένοι ἐν ταῖς ὁδοῖς, οἵ δὲ ἀπαίδευτοι ἐν τοῖρ 
᾿ πράγμασι πλανώνται. 

Θέ ἘἸΤαυτόν ἐστιν ἀῤῥωστοῦντι φορτίον. ὡ ἀναθίσθα:, καὶ ἀπαι- 
δεύτοις εὐτυχίαν. 

6ὅ Οὔτε πλέοντας παρὰ τόπον ὃ ὀρμεῖν ἀσφαλὲς, οὔτε ἐῶν. 
τας παρὰ τὸν νόμον βιοῦν ἀκίνδυνον. 

66 Ὁ μὲν Πρωτεὺς τῇ μορφῇ, ὁ δ᾽ ἀκαίδευτος τῇ ψυχῇ παν (188) 
ἕκαστον ἀλλοιοῦται. 

67] Πολλοὺς ὥσπερ ἀσθενοῦντας, οὕτω καὶ εὐτυχοῦντας τὸ 90 
«λῆθος τῶν παρακειμένων λυπεῖ. 

68 Φίλιππος τοὺρ ᾿Αθηναίους εἴχαξε τοῖς ἐμαῖς » "ὡς στόμα 
μόνον ἔχουσι, καὶ αἰδοῖα μεγάλα. 

69 " “ημάδου. 
Ζ4ημάδης τοὺς ̓ Αϑηναίους εἴχαξεν αὐλοῖρ, ὧν εἴ τις ἀφέλοι. 

τὴν γλῶτταν, τὸ ἢ λοιπὸν οὐδέν ἔστι. 
10 Θεόκριτος γραμματοδιδασκάλῳφ ὃ φαύλως ἀναγινώσχον. 
τι προσελθὼν εἶπε' Διὰ τί γεωμεερεῖυ, οὐ διδάσκειρ! τοῦ 

6ο. 
ἃ τοῖρ ὀργάνοι,] τῶν ὀργάνων Ε1 κῶν! δεν Α. 

Ὑτίησ, Β. τὰ. Ρσ. Μοχ εὐτυζίαια 
Β. πὶ. 666. Ῥ αἷς στόμα 1 δ: στόμα ὉΌΤΥ, 

61. Τοπρίαδ. Ὠϑεϑῖ Ἰοσιιδ Α. 
Ὁ μετεκδύματα ἡ Τοχὶς ἐπονδύ- 69. 

ματὰ σωρεγίπέεριπεκπία. ΨΑοκα- ἃ Δημάδους Α- Ν 

ΜΑΞΕ. Ὁ λογικὸν] λοιπὸν Α. .ΠιΔΥβῸ Οοεπ. 
ο περίκειται] πἀράκειται Α. Θε6ε.- 

ποσὶ τδσρο. ὁκάκειται Β. πὶ. δὅο. Ὁ φαύϊας] φαύϊῳ Β. γράμμα 
τῷ διδασκάλῳ φαῦυλωῶρ ΤτΩῦ, 9:ε- 

Ῥ ἀναθέσθαι] ἰκίθεσθαι Ψοι».. ει Ἰοοῦ Α.. ᾽ Η 
2 
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ἡ δ᾽ εἰπόντος, ὅγε οὐκ οἶδα. Καὶ τὶ τοῦτ᾽; εἴπεν᾽ οὐδὴ γὰρ ἀνα- 
γινώσκειν. 

71 " Ζημόκρίτου. 
80. Εἴδωλα αἰσθητικὰ καὶ κόσμῳ διαπροκόα πρὸρ ϑεωρίην, 

ἀλλὰ καρδίης πενεά. 

72 Μήθη τῶν " ἰδίων κακῶν θρασύτητα γεννᾷ. 

8 ᾿Δνοήμονες  ῥυσμοῦνται τοῖς. τῆς “ τύχης κέρδεσιν" οἱ δὲ 

((83δ)τῶν τοιῶνδε  δαήμονες, τοῖς τῆς σοφίης. 
14 Τὸ χρῇζον οἷδεν ὁχόσον χρίξει᾽ ὁ δὲ χρύξων, οὐ γινώσκει. 

᾿ 78 ᾿Ἀνοήμονες, τὸ ζῆν ὃ ὡς στυγέοντες, ξῆν ἐθύλουσι δείματι 
δῶ. 

16 ᾿Δνοήμονες βιοῦσιν, οὐ τερπόμενοι βιοτῆς 

4077 " ̓ Δνοήμονες νϑότητοὶ ὀρέγονται, οὐ τερπόμενοι δὲ νεότητι. 

78 ᾿Δἀνοήμονες τῶν ἀπεόντων ὀφέγονται' τὰ δὲ παρξόνεα καὶ 
» χαρῳφχημένων κερδαλεώτερὰά ἐόντα ἀμαλδύνουσιν. 

79 "άνϑρωποι τὸν ϑάνατον φεύγοντες, ν διώκουσιν. 

80 ᾿νοήμονερ οὐδὸν νἀνϑάνουσιν ἐν ὅλῃ τῷ βιοτῇ. 

ἢ, ΄ μορίποτι εἰ πιδβ)ε δὰο ἐπ. Πη8, 
ἃ 816 Α. Ττΐηο, 90 Ηο αἴλασωῃ τύχης ἰοξεπάππει σε. 

78. ΚΣ δα. οτομεῖ Ἰορίε νΑ. γον. ῥιαήμονευ δοορεῖεις δαη- 
οὐοὐνίον] ἐῶν ἃ ἀσεμ, οδ ἐροι, οἷς νυϊμαῖα ἀϊερλέοεαῖ, 

βοη αι δὰ 6:8. Ἀσία! πα τῶν τοιῶν- 
. δὰ ἀνοήμονες 3 ο τοξοχειυση, ΒΘ ἐναμούνταιϊ δνδμούνεαι ἵπνδ. δὰ τσῖὸ κέρδεσιν. δοπακήκα. 

δεὰ εἰ μεὶ ὉΠ ΡΙ2 ΔΙ ρμδθόιὲ Ιΐ- Ὁ ἐς αἱ. πον ἥμν,. Οὐπποὴ 
τεχίς τολοϊνίερόξ, τονοοαμ δ΄ ἔόγαξ ἴὰ υνότᾳ, ὕμω ὙΥ : 
γυϊρατίε ἀπὲ λέξιν τας αν ἀθαπα ἷ 7) 

͵ δϑιὶθ οὔσίδξ Ψ 6898 τη. . 
πήν. Οοηΐ. ποῖ Μέρη τρδηρν ἴος 4 Ὠδεεῖ Ἰοοῦθ Ὑχῖηο, 
δϑη. Τ δδτξ. ἢ. 541. δ. κῃ (οη- 78. 

δυσίοσ ἢ. 414. δα. οὰ. 66}. Ὁ καρωχηπένων} παρῶὼ 
᾿ νἱὰλ τνδυΐ ϑο μον ἱποοήεῖιδη-ὀ Α. οἱ Θερῃεσὶ πιασρΌ. Μοχ ἐόνέα 

᾿ἤδπι. 1π Ασο ἐ]οοβαὶδ Ρ. 577. ὖνσ- ἈΒΡοΣ Α, πιδὴῃῃ: σϑοθητοσθ. 
βὸρ ἰαιδοῖαπι τοι, οὐκι ἰδ Ὁ, 

ποίξιυ Φ41ὉΣ ῷ ΤΕρΡοσίδδα 
ϑοπλανκα. Μεῖοι Ἐ- πδο, Β διόκουσι τὰ ὀρέγονται γή- 

ὑυχῆο] Οοτχεχὶς χοῦς ἐὐ- 0500 θάνατον δεδοικότες Α. 
τε τῶι ον αϊξαιμαο Αμτποὶ. 

Ῥοτιθ6. οΥυϊφαῖδπι Ἰεοϊϊομοπὶ Ὁ ἀνδάνουσιν] Οοττῖᾳε, μανϑά» 
ο»νἰδοῖιν Γυτδοῖὰδ Εχοχγοῖϊ. Αςδὰ. νούσιν. φρο δα δ δϑ 1ο- 
"Ω Ἑπτίρί ἃ. Ρ. 4ι. ϑᾳ. πῃ ὕ3ῖθ, ουὰ Ττίπο, 
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81 ᾿ἀνοήμονεξ θάνατον δεδοικότες, γηράσχειν ἐϑέλουσι. " 
85 4όξα καὶ πλοῦτος ἄνευ ξυνέσιος οὐκ ἀσφαλέα κτήματα. 50 
83 ὃ Πολλοὶ πολυμαϑέες νόον οὐχ ἔχουσι. 

84. " Διογένηρ.. 
Ἐχ;χεὶ δὲ ἐν τῇ στοᾷ ἀνάπαλιν Ξεριπατοῦντος " αὐτοῦ γέ. 

λων τινὲς, Εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνεσϑε, εἶπεν, ὑμεῖς τὴν ἐν τῷ βίῳ 
ὁδὸν ἀνάπαλιν πορενόμενοι, ἐμοῦ τὴν ἐν τῷ περμκατεῖν κα- 
τεγνωχότες ; 
86 Ζωκράτηρ ἰδὼν μειράκιον «λούσιον “αὶ ἀπαίδευτον, Ἰδοὺ, 
Ὁ ἔφη, χρυσοῦν ἀνδράποδον. 

86 4ιυγένης ἔλεγε τοὺρ ἀνθρώπους τὰ μὲν πρὺρ τὸ ξὴν πορί (186) 
ξεσϑαι,, τὰ δὲ πρὸρ τὸ εὖ ξῆν οὐ πορίξεσθαι. 57 

87 “᾿Δρυδεοτέλονς. 
᾿Αριστοτέλης τοὺς τὰ Ὁ ἐναργῆ πράγματα πειρωμένους δει»- 

ψύναι, ὅμοιον ἔφη ποιδῖν τοῖς διὰ λύχνου τὸν ἥλιον φιλοει- 
μουμένοις δεικνύναι. 

88 " Βίωνο. 
Βίων ἐρωτηϑεὶς, τί ἔστιν ἄνοια, δ εἶχε, Ἡιροκοξῆς ἐμπόδιον. 

89 " Σείλπωνος Σωκρατιχοῦ. 

Σείλπων ἐρωτηϑεὶς τέ Ὁ ἰσχυρότερον ἀνδριάντος, “ἀυϑρωζορ, ἴ0 
εἶπεν, ἀναίσθητος. 

90 5" Κλεάνϑους. 
Κλεάνϑης ἔφη τοὺρ ἀπαιδεύτους μόνῃ τῇ μορφῇ τῶν ϑηρίων ͵ 

διαφέρενν. 
θ1 " Φαβωρίνου. 

» Φαβωρῖνορ εἶχε, τοὺς ἐνδρῴπουρ «πῇ μὲν εἶναι γελοίους, 

853: 89. 
" Το δεὶ ἰοθαρ Ὑσίης, α 8:61, Ὠδδεῖ Ἰόππη ὙΥΐπα, 

οἷο Α ; ΄ Ὁ ἐσχυρδεόρον ] γυϊραίᾳ γόζὰ 
Δ ΟἿο δ, Α 6826 πὶ ῖ, Ῥοτσῖδϑεο δοσίρρη τι 
» αὐτοῦ οπι. , εἰ σκληρότερον ἀνδριάντορ. ἴλοοΒε.. 

) δό. ἐπ Αεἰιθπδειῖιαι ἢ. 117. 
» ἔφη] φηεὶν τς ὁ εἶπον ὄνϑρωπορ ΑΔ. 

ἃ ϑὶς Α. Πεοδὲ Ἰοπιπιδ Τχΐδο, 90. 
᾿ ΒΚ ἐναργῆ ἐνεργῆ Ὑτῖπο. ἃ δία Α, Πεδδὲ Ἰθπιπια Τγίας. 

88. 1. “ ΄ 

ἃ δῖ. Α. Ὠεοδὶ Ἰεημπια Ὑσὶης. ἃ ϑίο Α. δεοὶὲ Ἰοπὶδ Τσίης. . 

» εἶπε] οπϊ. Νοξδ. " Φαβωρῖνος Β, πι. δε. Φα- 
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«ἢ δὴ ἐλεεινοὺς,, πῇ δὲ μισητούς᾽ γελοίουρ μὲν, . ϑρασύτητι 
' μειζόνων ὀρεγομένους μισητοὺς δὲ, ἐπιτυχόντας" ἐλεειναὺς . 
, δὲ, ἁμαρτάνοντας "5 ξηλωτρὺς δὲ οὐδέποτε, 

92 "Ἐπικτήτου. 
40 Κἷς συμπόσιον μὲν οὖν παρακληϑέντες τῷ παρόντι χρύώ- 

(ιβ8δ)μεϑα" εἰ δὲ τις Ὁ πελεύορ τὸν ὑποδεχόμενον ἰχϑῦς αὐτῷ παρα- 
ειϑέναι, ἥἣ πλαχοῦντας, ἄτοπος ἂν δόξειεν" ἐν δὲ τῷ κόσμῳ 

. αἰτοῦμεν τοὺρ Θεοὺς ἃ μὴ διόδασι, καὶ ταῦτα πολλῶν ὄντων, 
ὥ γε ἡμῖν δεδώκασι. 

93 " Τοῦ αὐτοῦ. 
Χαρίεντες, ἔφη, εἰσὶν οἵ μέγα φρονοῦντες ἐπὶ τοῖς οὐχ ἐφ᾽ 

ἡμῖν. Ἐγώ σου, φησὶ, κρείττων εἰμί" ἀγροὺς γὰρ ἔχω πολ- 
λοὺς, σὺ δὲ λιμῷ παρατείνῃ" ἄλλος λέγει, ᾿γὼ ὑπατιπός εἶμι" 
ἄλλος, ᾿Εγὼ νυ ἐπίτροπος" ἄλλος, Ἐγὼ οὔλας τρίχας " ἔχω; 

ΒΓ Ἴκαος δ᾽ ἵππῳ οὐ λέγει, ὅτι “ ἐγὼ κρείττων εἰμί σου" πολὺν 
ψὰρ κέχτημαι χιλὸμ, καὶ κριθὰς πολλὰς, καὶ χαλινοί μαι εἰαὶ 
χρυσοῖ, καὶ ἐφίππια ποικίλα᾽ ἀλλ᾽ ὅτι ὠχύτερός δου εἰμέ" καὶ 
ὧν ξῶον κρεῖττον καὶ χεῖρόν ἐστιν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς 
«αὶ κακίας. ᾿4ρ᾽ οὖν ᾿ ἀνθρώπου μόνου ἀρετὴ οὐκ ἔστιν; 
ἀλλὰ δεῖ ἡμᾶς εἰς τρίχας ἀφορᾷν, καὶ τὰ ἱμάτια, καὶ τοὺς 
πάππους; 

94 «Τοῦ αὐτοῦ. 
Τῷ μὲν ἰατρῷ μηδὲν συμβουλεύοντι ἄχϑονται οἱ κάμνοι- 

τς. καὶ ἡγοῦνται ἀπεγνῶσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ" πρὸς δὲ τὸν φιλό- 
ἀρ οφαν ὅ διὰ τί οὐκ ἄν τις οὕτω διατεϑείη, ὥστε οἷηϑῆναι ἀπς.- 

118 

βουρῖνος Ττίης. Β, πὶ, Ρ, Φαβ, 
δἶπε οἵα. Α. 

ς ξηλωτοὺς δὲ, οὐδέποτε] Ὠοευπξ 
Ὦδος εοαὰ. Οδεδοτί. ξηλωτοὺς δέ 
ποτὲ Ἰθᾶγροὸ ΟΝ δπουσ, οιπὶ Τυΐηο. 
Α.Ρ».:. Β, Ν. Οοχτοχὶϊ, Βγομὶ οαϊ- 
ΑἸσαιδ, τϑημδ ζεοθηϊΐου ἱ Α. Β. 
νἱὰρ. Κοοηΐαα δὰ Οσοροχ. 1218]. 
Ώοτ. 8. 43: 

8. 
ἃ ϑϊςε Α, αὐΐδο. 961], Ἐσϑβοι. 

16. 
Ὁ κελεύοι] κελεύει Α. 

95: 
ἃ 8510 Α. Τυΐπο. ΕΥΘΩΠ,. 16. 
Ῥ δὶς Α. Υυ]αο ἑαίτορπὸρ εγώ. 
ς ἔχω ἀερεῖ Ττῆις, Α. Ν. Β, Ρ. 

. δϑεὰ ἴπ Β, δηῖθ τρίχας Ῥοςιϊὲ 
πβδημε ΤΟΟΘΏΓΣΟΥ, 

ἃ κρείττων) ἐγὲ κρείττων Α. 
6 καὶ χεῖρον] ἀσδιις Ὑχῖπμο. Β8- 

Βοὶ Β. τ. 560. 
Ε ἀνθρώκου μόνον Ἱ ὄ. βόνον 

ΤἸτίης. Β, πὶ. Ρ, ἀνθρώπῳ μόνῳ 
Β. πι. 866. 

ἃ διότι) Εογ. διὰ τί. Θεεποσιβ 
ἐδ τῶδυρ. ψουθυπι οπλῖἶξ δ0Βο- 
ΠΣ ΌΤΙ συμ Ο. οἱ πιοχ Ὄχβι!ροῖ σα)- 
φρονήσειν δὲ οἴεται, ᾿ᾶθς ΟΡ Ξ6σ- 
νεπδ: ἡ εογαμῖ δὲ οἴεται. ϑιιρο- 
Σὰ διότε (οσ δὲ οἴεται) ἴοςα 
8161} 0 ροδέζαι ἤν." 6 

9ά. 
ἃ 815 Α, ΕἾ, γ, 



119. Ρ. ὅ8. ΠΕΡῚ ΑΦΡΟΣΆΝΗΣ. 4. 

᾿ γνώάδαι ὑπ᾽ αὐτοῦ σωφρονήσειν, δ μηδὲν. λέγοι τι πρὸς αὐτὰν 
τῶν χρησίμων; 

9ὅ «Τοῦ αὐτοῦ. 
Οἱ τὸ σῶμα εὖ διακείμενοι, καὶ καύματα καὶ ψύχη ὑπομέ (187) 

ψουσιν" οὕτω δὲ καὶ οἵ τὴν ψυχὴν καλῶς διακείμενοι, καὶ ὀρ- 
γὴν, καὶ λύπην, καὶ περιχάρειαν, καὶ τἄλλα πάϑη φέρουσι. 

96 « ἤλάτων. . 

Βουλοίμην ἃ ἂν, ὦ ὁ Σώκρατερ, ἀλλ᾽ Ὁ ὀῤῥωδῶ μη τοὐναντίον 
γένηται" ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι καχουρ- 50 
γεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σε. Καί μοι λέγε, τί καὶ 
“5 πριοῦντά σὲ φησὶ διαφϑείρειν τοὺς νέους; ἄτοχα, ὦ ϑαυ- ᾿ 
μάσιξ, ὡς οὕτως ἀκοῦσαι᾽ φησὶ γάρ μξ ποιητὴν εἶναι ϑεῶν' 
«αἱ ὡς καινοὺς ποιοῦντα θεοὺς, τοὺς δ᾽ ὀρχαίους οὐ νομέ- 
ξοντα, ἐγράψατο. 

97 «Ἐν ταυτῷ, 
ν᾽ 4ϑηναίοις γὰρ, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, οὐ " σφόδρα μέλει ἄν τινα 

δεινὸν οἴωνται, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὐτοῦ σοφίας" 
ὃν δ᾽ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, 58 
εἴτ᾽ οὖν φϑόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δι᾽ ἄλλό τι. 

98 « Πλάτωνος ἐκ τοῦ Εὐϑύφρονος. 
Ψυχὴν ἀνόητον, αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον δετέον. 

994 Νόσον μὲν ψυχῆρ ἄνοιαν συγχωρητέαν' δύο δὲ ἀνοίας 
γένη, τὸ μὲν μανίαν, τὸ δὲ ἀμαϑίαν. 

100 « Εὐσεβίου. 
"άγϑρωκποι πολυμαϑίης ἔχειν δόξαν, ἢ τοῦ ἀληϑίξεσθαι, ἔρω- 

τα πλεῦνα ἐκτέαται. Πολλοὶ γοῦν τοῖς πρὸ ἑωυτῶν ἐναντίας 
δόξας συστησάμενοι, τὴν γνῶσιν τοῦ ἀληϑέος περὶ τῶν 

Β ᾿4“ϑηναίο οΑ. ᾿ 
8 8190 Α. Τχίμπο. ΕΥ. 1. 

. ἷ δ. 

ἃ ϑίἰο Τχίμο. Οοῦποσ. : Ῥίαίοηδε 
ἵν Ἐμιδγράτοπε, αὃ ἱπίίἶο Ἴετνε., " 
5 ὀρρωδῶ])] ὀῤῥοδο Ὑτπο. 
ο ποιοῦντά δεφῆσι, διαφθείρειν] 

ποιοῦντας ἔφης ἰδίᾳ φθείρειν 
Ὑσχίησ. 

97. 

ἃ ϑίς Ττίης. σεεποχ,: 
Ῥωμέϊο Ῥοφί. 

᾿μεάενι 

( ἀθηναῖοι Τῆλης. 
α σφόδρα ἂν) σφόδρ᾽ ἀ- 

κἰλμιάρτ οἴονται. Ττίης. 

ἃ 86 Α, ἐν αὐτῷ Τυΐπο, 

δ ἸΤδηαιιδηι ἐν θοθπι Εσιπγ- 
ῬΒσομπὶῖς ἴοοο Α, Τγίπο. Οθδδοσ.: 
Ἑϊμεάενι ἐν Τίριαεο. ὉΒὶ 16ᾳ. Ῥ- 
86. Β: νόσον τὸ ψ. Α. 

100. 

8δϑίο Τχπο. Ποδεὶ ἴοευβ Α. 



Ν᾿ 
ΩΝ 

α΄ 

190 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΈ τὰν 
Ι0 ἀναγκαιοτάτων ν ἀφείλοντο τῷ τὴν σίστιν αὐτῶν μὴ ἐν βε- 

.(Α(8δ)βαίῳ " ἑστᾶναι, ὑπὸ δὲ τηῦ ἀπὸ, τῆς προτέρης δόξης περιτρέψαιε 
εἰς τοὐναντίον, λόγον παρασκευάάαντες ἐν τῷ ̓ἐσταθμητοτάτῳ 

αἰωρέεσθαι. - 

101 « Τοῦ αὐτοῦ. ᾿ 

Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ταῖς ὃ συξητήσεσι τῶν πραγμά. 

τῶν, ὁμοίως τοῖς ἀλόγοις τῶν ζώων, ὥσπερ ἐχεῖνα μαχόμενα, 
οὕτω καὶ αὐτοὶ " μούνου τοῦ νικᾶν μεταποιέονται" ὅκως δὲ 
(τοῦ περ χρὴ πάντα ἄνδρα προμηϑέοσθϑαι, καὶ λέγοντα καὶ 
πρήσσοντα) μὴ παρὰ τὸ ξυμφέρᾳν καὶ σφέων αὐτῶν, καὶ τῶν 

 βοχαρεόντων, καὶ ὥστε μὴ τὸ ἀληδὲς “ αὐτὸ βλάψαι, οὐκέτι λά- 
γαν τούτου ποιέξονται. 

1081 ᾿ἀνϑρώποισιν ἔριδες προσφιλέες᾽ καὶ τοῦ περὶ παντὸρ 
τοῦ προτεϑέντος ἀντιλέγοντας ἐθέλειν κρατέειν, ἄπλετος καὶ 

ἄλογος ἐπυϑυμίη᾽ ὁπότε πολλοὶ νοῦκ αἰδέονται, καὶ κατὰ τῶν 
σπουδαιεστάτων, καὶ τῶν οὐ χρὴ τῷ χείρονι λόγῳ " νικᾶν, 
νικῶντες ἀξίην κεχλῆσϑαι νίκην Καδμηΐην. 

103. ᾿ἤνϑρωκοι τοὺς μὲν παρὰ ὃ φύσιν καὶ ἔν τεράτων λόγῳᾳ 
βοξόντας ἀσπάξονται, καὶ μεγάλων χρημάτων ὠνεόμενοι, ὡς 

ἐπὶ μεγίστῳ κτήματι χαίρουσι, καὶ μεγαλοφρονέονται" περὲ 
δὲ τὰ σπουδαιότατα καὶ τὰ σμικρὰ ἄχϑονταν ἀναλίσκοντες, 

(.89)104 4 Οἵ πλεῦνες τῶν ἀνθρώπων περὶ πάντα τὰ λοιπὰ φείδω- 
“- λοὺς σφέας παρεχόμενοι, καὶ εἰ δαπανοῖεν ἀσχάλλοντες, ὑπὲρ 

γαπέ δοἶμνε. υἱοίογίαα, ἘΠπΠ᾽ κομδὰ 
Παρεοὶ ἘΠΒΘὮ1:ι8 Ἰμἶτα Ὁ. 226; 87: 

ΟἾΔ » ἀφείλοντο τῳ} Ἀεὰϊ τ 
Ὀἱ, Ιοκι. Κορηΐο δα Ογοροῦ. ἀθ 

β. 50, ψιιΐρο ἀδοδῖ. 
ς ἑστῶναι οι. Β. 'αιΐ τϑὸχ Ἀ8- 

Βεῖ περιτρίφαι εξ τὸν λόγον. Ο6ε- 
ὨΘΥῚ ΠιάΥρΟ λόγου. ϑοίον Μ588, 
Ργδερθηῖ παρασχευάσανταρ. 

ἃ 5ϊὶς ΤΥΐηο. Εὐσεβίου Α. 
» συζηνήσεσι σιξητήσεσι ὙτΊηο. 

ξητήσεσι Α οὩὲ ποχ ἀερθὶ τῶν 
ξἕώων πὶ. ΡΤ 

α μοῦνοι] μούνου Οθδποσί πιδτ- 
ᾷο. μόνου Α. ΒΒ. πι, 866. Μοχ 
ἄνϑοωπον Ῥτο ἄνδρα Δ. 

1». Ψα]ὸ Θαδοτῖι 8. ΡΥΪΠΙΟ Ἰεξ. 
οομἤοϊξ, μοῦνον τὸ τικὰν μέγα 

σοιέονται. ϑεα νιι]ρ. ρμοδῖθα ἀ6- 
δα, οἵ ἐοϊογρχοίδιιχ, ἀεδὶς- 

(χσχν:ι. 65.) 
ὰἀ αὐτὸ] αὐτοῦ εΤτίοο, 

8 Ἰμετηπιὰ ἀδεδὶ 'Α. Ὑσῖησ. 
ο οὔτε δέονται] Ἐϑτοβὶς Τδοοῖ.- 

δὶι5 ἴῃ Αἴμθη. Ρ- 186. οὐκ αὐδέ- 
ονται. 

ο νικὰν)] κἂν Α. οἱ τζοχ καᾶ- 
μείην. 

10Ά. 
ἃ β6εεῖ ἰεπιπια Α. Ττίησ. 

Ῥ φύσιν) φύσει Ά. Μοχ ἱπ οο- 
ἄοπ καὶ μεγαλοφροψέονται καὶ 
'χαίρουσι. 

104- ' 
ἃ Ὠεοοδὶ Ἰἰοιηπιᾷ Α. Τσχίης. 



Ρ: ὅδ. 

τοῦ παρὰ τῶν δήμων κροτηθῆναι » ὃ καὶ τὰ ἐόντα ὄφι «ἀντα 
ἡδέως προΐενται. 

4064 Οἱ μάταιος τῶν ἀνθρώπων, τοὺς μὲν μεγάλα χρήματα 40 
ἔχοντας, καὶ φαύλους ἐόντας , τιμῶσί τε, καὶ τεϑωυμάκασι' 
τῶν δὲ σπουδαίων, ἐπειὸ ̓ ἂν ἀχρηματίην καταγνῶσιν, ὑπερ- 
φρονέουσιν. 
106 «ε᾽Εκ τῶν ᾿Αφιστωνύμου Τομαρίων, ͵ 

Πολλοὶ ἀδικηϑέντες ὑπὸ ῥητόρων τοὺς υἱοὺς δήκορας ϑιδά- 
σκουσιν᾽ οὐδεὶς δὲ ν ἀδικηϑεὶρ ὑπὸ λύκον αὐτὸς λύκος γίνεται, 
καὶ ἀντιδάχνει. ὦ 

107 "Ζήνωνος, 
Ζήνων δὲ ἔφη, γελοῖον » ἑκάστους μὲν τὸ τοῖς πράγμασιν, ὧς 

δεῖ ζῆν, μὴ προσέχειν, ὡς οὐκ εἰδότων" τὸν δὲ παρὰ πάντων 
ἕκαινον θαυμάζειν, ὡς " ἐχόμενον κρίσεως. - 

108 " Σωκράτους. ᾿ 
οἱ μὲν ἀκρατεῖς ἐν ταῖς ἀῤῥωστίαις, οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ταῖς 50 

» ἀτυχίαις εἰσὶ δϑυσϑεράπευτοι. 

109) 5 Πυϑαγόρον, 

ἡ Θυηπολίαι μὲν ὀφρόνων, πυρὸς τροφή᾽ τὰ δὲ ἀναθήματα, 
ἱεροσύλων χορηγία. 

110 "Ἐχτῶν “Αφίστωνος Ὁμοιωμάτων. (440) 
᾿Αρίστων ὁ Χῖος τοὺς περὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα πονουμέ- 

ψους, ἀμελοῦντας δὲ φιλοσοφίας, ἔλεγεν ὁμοίους εἶναι τοῖς 
μνηστῆρσι τῆς Πηνελόπης, οὶ ἀποτυγχάνοντερ ἐχείνης, ὃ περὶ 
τὰς θεραπαίνας ἐγίνοντο. 

ΠΈΡΙ ΑΦΡΟΣΥΝΗΉΗΣ, Δ. δῖ 

Ὁ καὶ τὰ ἐόντα] ᾿καὶ ἀο]οη ἄπ 
οδηδοὲ Ἰδοορεῖια Αἰπϑῃ. ἡ. 566, 
ἹΜΙΔΣ οπιπΐηο Τειϊδραᾶπαι γίἀθίωτ. 

105. 
ἃ Ἰ)εοεξ. ἰοισα, Α. Ἐχίσο. 

ΓῚ δίς Α. δὲπιρ] οϊον ᾿Δριστωνύ- 

μον τ ἀδικηδεὶῃ δηχϑεὶς 718.0}5. 
107. 

ἃ ϑῖς Α. Ὠροοοὶ Ἰοῆπα Τυΐης, 
» ἑκάστους) ἑκάστου Ττίποε. 
ς ἐχώμενον͵ ἐχόμενοι Α. ττίης. 

ἃ ϑϊὶς Α. τῆνος 

Ὦ ἀξευχίαμς] εὐτηχίαις Β. τι. ΡΣ. 

109. 

ἃ 8:0 Α. Ττὶπο, “ἢ 

3 
ἽΒ ϑυηπόλᾳ διάφρον Α. πὶ, τ, 

διὰ φόνων Α πι. εος, Β. Ὧ). 
8606. Ὑἕδο Ἡ]ογοοΐθαι Ρ' ,34. 6, 
Νεοάπδπι. Θυηπόλει δι’ ἀφρόνων 
Τυπο. 

110, 

ἃ ϑὶς Α. Ὦδθδε Ἰοπϊια Τ τας, 
» παρὰ] περὶ Α. ὕοε8. Β. πι. 666. 

οἱ ἄλατβο Οεδπετῖ, τὰς οτι. οι. 

ἐγένοντο Α. νιάοραιν ὟΥ 
5 τ ῬΙΐάχοῖ, Ὁ. ' 

Ὡδ8-. 



᾿ . . 

- 
- 

4129 ἸΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΒΔΑΙΟΡ 1. 4. 

590111. Ὃ αὐτὸς τοὺς πολλοὺς εἴκαζε τῷ Δαΐέρτῃ, ὅσεις τῶν 
κατὰ ν τὸν ἀγρὸν ἐπιμελούμενος πάντων, ὀλιγώρως εἶχεν ἑαυ-. 
τοῦ" καὶ γὰρ τούτους τῶν κτημάτων «λείστην ἐπιμέλειαν ποε- 
ουμόνους περιορᾶν Ὁ ψυχὴν ἑαυτῶν " πλήρη παϑῶν ἀγρίων 
οὖσαν. 

119. « Διογένουρ:. 
Διογένης ἔλεγε, Ὁ διαπαλαίοντας μὲν πολλοὺς ὁρᾶν καὶ διωυ- 

τρέχοντας, διακαλοχαγαθιξομένους δὲ, οὔ. 

118 " Πλάτωνορ. 
10 ἦρα λέγεις τὸν τῶν καλῶν ἐπιθυμοῦντα, ἀγαθῶν ἐπιϑυ- 
μητὴν εἶναι; Μάλιστά γε. ἶάρα ὡς ὄντων τινῶν, οἱ τῶν 

᾿ φα κῶν ἐπυιϑυμοῦσιν, ἑτέρων δὲ, οἱ τῶν ἀγαθῶν; Οὐ πάντὲς, 
εὖ ἄριστε, δοκοῦσί σοι τῶν ἀγαθῶν ἐπιϑυμεῖν; Οὐκ ἔμοιγε. 
᾽4λλά τινες τῶν καχῶν; Ναί. Οἰόμενοι τὰ κακὰ ἀγαϑὰ εἶναι 
λέγεις, ἢ καὶ γινώσκοντες ὅτι κακά εἶσιν, ὅμως ἐκιϑυμοῦσεν 
αὐτῶν; ἀμφότερα ἔμοιγε δοκεῖ. Ἦ γὰρ δοχεῖ τιρ σοὶ, εὗ Μέ.- 
νῶν, γιγνώσκων τὰ ὃ κακὰ ὅτι κακά ἐστιν, ὅμως ἐπιθυμεῖν 

(1(41)αὐτῶν; Μάλιστα. Τί ἐπιϑυμεῖν λέγεις; ῇ γενέσθαι “ αὐτῷ; 
30 Γενέσθαι᾽ τί γὰρ ἄλλο; Πότερον ἡγούμενος τὰ κακὰ ὠφελεῖν 

ἐκεῖνον ᾧ ἂν γένηται, ἢ γιγνώσκων τὰ κακὰ, ὅτι βλάπτει ᾧ 
ἂν παρῇ; Εἰσὶ μὲν οἵ ἡγούμενομ τὰ κακὰ ὠφελεῖν, εἶσὶ δὰ καὶ 
οὗ γιγνώσκοντες ὅτι βλάπτει. Ἧ καὶ δοκοῦσί σοι γιγνώσκειν 
τὰ κακὰ, ὅτι κακά ἐστιν, οἷ ἡγούμενοι τὰ κακὰ ὠφελεῖν; Οὐ 
«άνυ μοι δοκεῖ τοῦτό γε. Οὐκ οὖν δῆλον, ὅτι οὗτοι μὲν οὐ 
τῶν καχῶν ἐπιϑυμοῦσιν οἱ ἀγνοοῦντες αὐτὰ, ἀλλ᾽ ἐχείνων, ἡ 

βοὰ ᾧοντο ἀγαθὰ εἶναι" ἔστι δὲ ταῦτά γε κακά" ὧστε οἱ ἀγνο- 
οὖντες αὐτὰ, καὶ οἰόμενοι ἀγαθὰ “ εἶναι, δῆλον ὅτε τῶν ἀγα- 
ϑῶν ἐπιϑυμοῦσιν. ἢ οὔ; Κινδυνεύρυσιν οὗτοί γε. Τί " δαί; 
οὗ τῶν κακῶν μὲν ἐπιθυμοῦντες ,. ὡς φὴς σὺ, ἡγούμενοι δὲ τὰ 

118. 

α δὶς Ττίηο. Οαξηογ. : Σίαίοκὶς 
ἵπ Ἥεποπε, ᾳ ν΄. Ρ. 77). Ὠροεὶ 1ο- 
οιις Α. 

"Ὁ ὰ ὅει] χαχὰ καὶ ὅει Ν. 

111. 
ἃ Ὠϑδεῖ Ἰαπσα ΑΔ. Τνσίηο. 
"» τῶν ἀγρῶν νοεῖ. Ττίπο. ἐπι- 

καλούμενος ΤΥ. 
ς πλήρη] πλήθει Β. πὶ. ΡΣ. 

ἃ ϑὶς Δ. Θερεὶ Ἰδιππ Ττΐμηο. . 
ΑῬ᾿υδιαπαίζονταρ] διαπαλαίοντας ᾧ αὐτῷ] αὐτῶν Ττίας, 

οδ6. Β. ηἰ. δ6ς. Οεςπεσί πιᾶτ- 
8ο. διαπέβοντας Ὑτίμο. ὁρᾶν πολ- ἃ εἶναι οἵπ. Β,} 
λοὺς ε δαί) δὲ Β. 
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Ρ. ὅθ. ΠΕΡῚ ΔΦΡΟΣΥΝΗΉΣ. (. 428 
κακὰ ᾿ βλάπτειν ἐκεῖνον, ᾧ ἂν ὃ γίγνηται, γιγνώσχουσι δή-᾿ 
πον ὅτι βλαβήσρνται ὑπ᾽ αὐτῶν; ᾿Δνάγκη. ᾿Αλλὰ τοὺς βλακ- 
τομένους οὗτοι οὐχ οἴονται ἀϑλίους εἶναι, καϑόσον βλάπτον- 
ται; Καὶ τοῦτο ἀνάγκη. Τοὺς δὲ ἀθλίους οὐ καχοδαίμονας; 
Οἶμαι ἔγωγε. Ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ἄϑλιος καὶ κακοδαί- 40 

“μῶν εἶναι; Οὐ μοὶ δοκεῖ, οὗ Σώκρατες. Οὐκ ἄρα βούλεται 
τὰ κακὰ, ὦ Μένων, οὐδεὶρ, εἴπερ, μὴ βούλεται τοιοῦτος [εἶναι. 
Τί γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἄϑλιον εἶναι, ἢ " ἐπιϑυμεῖν τὸ τῶν κακῶν 
καὶ κτᾶσθαι; Κιψδυνεύεις ἀληϑῆ λέγειν, ὧ Σώκρατες ν καὶ 
οὐδεὶς βούλεται τὰ καχά. 

414 " Πλάτωνος ἐχ τῆς πρὸς. τοὺς Δίωνος οἰκείους ἐπιστολῆς. 
Νῦν δὲ ἦ που τὶς δαίμων, ἢ τὶς ἀλιτήριος ἐμπεσὼν ἀνομίᾳ 
καὶ ἀθεύτητι, καὶ τὸ μέγιστον τόλμαις ἀμαϑίας, ἐξ ἧς πάντα 
καχὰ πᾶσιν ἐῤῥίξωται καὶ βλαστάνει, καὶ ὃ εἰς ὕστερον ἀπο- 
τελεῖ καρπὸν τοῖς γεννήσασι πιχρότατον, αὕτη πάντα τὸ δεύ-((49) 
τερον ἀνέτρεψέ τε καὶ ἀπώλεσεν. ᾿ς 50 

116 " Σρκράτους. 
Ὁ μὲν δειλὸς καθ᾽ ἑαυτοῦ τὰ ὅπλα ἔχει" ὁ δὲ ἀνόητος τὰ 

χρήματα. 
416" Οὐὔϑθ᾽ ὁ αὐστηρὸς οἷνος εἰς πόσιν εὔϑετος, οὔθ᾽ ὁ ἄγροι- 
κος τρόπος εἷς ὁμιλίαν. 

117 " Πλουτάρχου ἐκ τοῦ Περὶ Εὐθυμίας. 
᾽4λλ᾽ ὥσπερ οἱ δειλοὶ καὶ ναυτιῶντεςρ ἐν τῷ πλεῖν ἀνομοιο- 

τερον οἰόμενοι διάξειν, ξὰν εἰς γαῦλον ἐξ ἀκάτου, καὶ πάλιν 60 
ἐὰν εἷς τριήρη Ὁ μεταβῶσιν, οὐδὲν περαίνουσι, τὴν χολὴν καὶ 
τὴν δειλίαν συμμεταφέροντες ἑαυτοῖς" οὕτως αἴ τῶν βίων ἀν- 

τιμεταλήψεις οὐχ ἐξαίρουσι τῆς ψυχῆς τὰ λυποῦντα καὶ ταράτ- 
εοντα" ταῦτα δέ ἔστιν " ἀπειρία πραγμάτων, ἀλογιστία, τὸ 
μὴ δύνασθαι, μηδὲ ἐπίστασθαι χρῆσϑαι τοῖς παροῦσιν ὀρθῶο. 
Ταῦτα καὶ πλουσίους χειμάξει καὶ πένητας, ταῦτα καὶ γεγαμη- 

Σβ βιάατε] βιάπτειν ΤΣ Τυπο. 
γίγνηται) γένηται Β 

ἔ ἐπιϑυμεῖν τῶν] ἑ. τὸ τῶν Β. 
ἐπιθυμεῖν ται τῶν Τχϊπο. 

τ ϑὶς Α. 56}. μΝ 586. Β, τοῦ 
αὐτοῦ Ὑτίηο. 

» ὕστερον») εἰς ῦὅ. Α. 8. 5: ε. 
ὡ δ. Οεϑηεεὶ πλᾷγβοι 

114. 
δ 815 Α. Ττΐπο. 

τς χ1θ. 
ἃ Ὠδοδὲ Ἰοπιπιὰ ἃ. Ὑσίησ. 

᾿ 1.2. 
8. 8510 Α. Τιΐποι 801]. Ρ. 466. Β. 
Ὁ μεταβώσιν) μεταβᾶσιν Τγίης, 
ς ἀπειρία πραγμάτων ἀλογισεέα] 

ἀπειρίας πρ. καὶ ἀλογιστίας Α. 



» 
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τοξότας ἀνιᾷ, καὶ ἀγάμους" “ διὰ ταῦτα φεύγουσι τὴν ἀγορὰν, 
εἶτα τὴν ἡσυχίαν οὐ φέρουσι" διὰ ταῦτα προαγωγὸς ἐν αὐ- 
λαῖς διώκουσι, καὶ παρελθόντες εὐθὺς βαρύνονται., 

“Δυσάρεστον οὗ νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο᾽ 

καὶ γὰρ ἡ γυνὴ λυπεῖ, καὶ τὸν ἰατρὸν αἰτιῶνται, καὶ “δυσχε- 
ραίνουσι πρὸς τὸ κλινίδιον" 

. φίλων δ᾽, ὃ τ᾽ ἐλθὼν ᾿λυπρὸς, ὃ τ᾽ ἀπιὼν βαρὺς, 

ὡς ὁ Ἴων φησίν. Εἶτα τῆς νόσου διαλυϑείσης, καὶ κράσεως 
(448)ἑτέρας ἐγγινομένης, ἦλθεν δὴ ὑγεία, φίλα πάντα ποιοῦσᾳ 

᾿ φρὴ προσηνῆ" ὁ γὰρ χθὲς ὐὰ, καὶ ἢ ἀμύλια, καὶ ' σίτεινον ἄρ- 
φοτον διαπτύων, σήμερον ἢ αὐτόπυρον ἐπ᾽ ' ἐλαίης ἢ " κάρδαμον 

ἐσθίει, καὶ προθύμως. Τοιαύτην ὁ λογισμὸς δὐκολίαν αὶ 
μεταβολὴν ἐγγενόμενος " ποιεῖ πρὸς τὸν βίον. 

᾿. 4118 5 Πλάτωνος ἐκ τοῦ ᾿Δλκχιβιάδου β. 
᾿ ἾΆρ᾽ οὖν τούτους φρονίμους ὑπολαμβάνεις, οἧ ἄν εἰδῶσιν 

, ὅττα δεῖ πράττειν ῆ λέγειν; Ἔγωγε. ἤάφρονας δὲ ποτέρους; 
ὧρά γε τοὺς μηδ᾽ ἕτερα τούτων εἰδότας; Τούτους. Οὐκ οὖν 
οὗ γε μὴ εἰδότες μηδ᾽ ἕτερα τούτων, ϑλήσουσιν αὑτοὺρ καὶ 
«λέγοντες καὶ πράττοντες ἅττα μὴ " δεῖ; Φαίνεται. 

.119 κ5 Σωκράτους. 
80 Οὔτε τὰ ντοῦ ᾿Αχιλλέως ὅπλα τῷ Θερσίτῃ, οὔτᾷ τὰ τῆρ ψὺ- 

χῆς ἀγαϑὰ τῷ ἄφρονι ἁρμόττει. 

1204 Νοσοῦντος δίαιτα , καὶ ἄφρονος εὐτυχία, πολὺ χει τὸ 
δυσάρεστον. 

Ττίησ, καὶ διὶθ πέρηραρ ἀεοεὶ Α, πὶ κάρϑαμαν) καρδαμί. 
ΓΤ 'ε γεγαμηχότας Τυπο. θέμεν ξ, καρδαμίδι ιὲ ΡΊωϊ. 

καῦτα --- φέρουσι οπι. Α. τι ποσιεῖ] ποιεῖ Α. Β, μεταπηεεῖ 
τοὶ “ο πρὸς ἕκαστον βίον Οεεμασὶ πρᾶγᾷ. 

6 δυσχεραίκουσι] δυσχεραίνει Α. 
Ὑτίης. ἃ δὶς Α. πἰἶδὶ ᾿πποὰ “οπηρεπάϊΐονε 

ἕ λυπηρὸς] Νεοοβδασὶο ΟΡ ναχ- 
δι πι τερομοηάιιπι λυπρός. ἀικιρις, ϑ61], ». 140. Εἰ. 

- ῇ ἢ δηῖρ ὑγεία οὔλ. Α. Ῥ δηλοῦσιν) ἐῆεούσιν Οεοε. ταατε. 
αἰγύλια] ἀμύλια Α. Β. πι. δ. ο δεὶ] δεῖν Β. δεῖ καὶ φ. Α 

ἡ. Οεβμοσι. 110. 
1 αἰτινον)] σητάνξιον πάγβο Οε6- ἃ ϑῖς Α. Τυΐπο. 

ὩΘΠ. Β τῶν ᾿Δἡγαιῶν τοῦ ᾿Αχιλλέως 
Ἰ- αὐτόπυρον) ἀφεόπυρον Δ. Α΄. Ατγβοη. οϑβεδ. Β. πὶ. δε... Οὐδ. 

Ὑτίμο, ἸΒΌΤΡ, 
1 ἐλαίηρ) ἐλαίας Β. ἐλαίαι; 120. 

Τχλης,. ἃ Βερεὶ ἰοιμηία Α. ΤἘσίμς. 
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Ρ. 68. ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΤΝΗΣ. Ε. 136 

191. 4Ἅἱ μὲν βρονταὶ ὑμάλιστα τοὺς παῖδας, αἱ δ᾽ ἀπειλαὶ 
τοὺς ἄφρονὰς καταπλήϊτουσιν. 

Φ 

ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΎΝΗΣ. Ε. μῳ᾽ 
Ἢ «Μενάνδρου Γεωργῶψ.. ΄ 68 
Οὗτος κράτιστός. ἐστ᾽ ἀνὴρ, ὦ Γοργία, 10 
ὅστις ἀδικεῖσϑαι πλεῖστ᾽ ἐπίσταται βροτῶν. 

44 νυ γὼ δ᾽ οὐδὲν πρεσβύτερον νομίξω 

τῆς σωφροδύνης, ἐπεὶ 
τοῖς ἀγαθοῖς ἀεὶ ξύνεστι. 

8ι Φύβος δὲ τὰ θεῖα τοῖσι σώφροσιν βροτῶν. φὸ 
4« Μὴ πλοῦτον εἴπῃρ᾽ οὐχὶ ϑαυμάξω ϑεὸν, 
ὃν καὶ κάκιστος ῥαδίως ἐκτήσατο. 

ὅ.« Οὐκ ἔστ᾽ ἀπ’ ἔργων μὴ καλῶν ἕἔκη καλά. 

6. «ἢ αἴ. τόδ᾽ ἤδη θεῖον ἀνθρώποις καχὸν, 
ὅτ᾽ ἂν τὶς Ὁ εἰδῇ τἀγαθὸν, χρῆταν δὲ μή. 

7ι Ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι, πλὴν δυοῖν ὃ μόνοιν, 

181. ᾿ . 

ἃ Ὁοοέὶς Ἰοπῖπια Α. Ὑσχίηο. Οὐδε 
φοεῖ Ἡ, ἔν. οχμῖρος Οεεπεσιδ, ποῖ 
φρηοόσιηξ Μ839. ἸΤχίμο, ἐΐλαιιθ 
ἐἰαἰενΐ. 
Ὁ μάλιστα οπι. 7οε8. 

8 8ῖο Α, Μενάνδρου Γεωργικῶν 
Τετδο. ΟἹ 

8. 
εα Τδπσιδὴι Μοεμδηδτὶ παραὶ 

Ὑχίηο. Ἡδθόδὶ Α. Βητρίαἱ ἰτίρυΐξ 
ῬΙπαγοῖις Π. Ρ. 56. ὦ, υπᾶδ ἴπ- 
κετ ἴὰ Ειισέρτἀϊ ἔγαρηιοιξα 
Ὦ. 14. σεῖο: ΜαἊερτανΐας. 

» ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν.) Ἐκ σΒοχο ΒΗ χιο 
26 ἃ . Νίδοι Ῥ]ἴδσο δ, 
9 κο Φωνενέῤμο ἱερενᾶϊ ἐμπξ 
Ῥοξίαε, σωφροσύνας. οἰϊδε το σῶω- 
᾿φροσύνηρ, φυοά δοῖο εἀεβαΐας, 
δδοτὶθο εἰπιίσυση. ΟἘἈΟΈΙΨ8. 

ΟΣΙ6“Ρ. 52. 

8 δἰ: ᾿δισιπαδον ττίηο. Ἐξ εἶμβο 
ποιιΐαθ οτος Ρ]μέδτομις Π. Ρ. 54. 
Α. ϑορδοοῖ: ἐστὶ διυιΐξε Ὑ ΔΙ οκϑδϑγηι 
δὲ ΕΒιυγίρίά, ῬΒοοΣ. 462). 

οἴϊις Ἐπγίρ! ἀϊς 6586) ΟἿΣ ΧΟ] χυΐϑ 
ἊΝ υἹοΐπϊδ ἔτδαταιθηϊε. 

4. , 
ἃ Ὡερεῖ Ἰουδα ΤΥΐηο, Ἐκ Ἐπ 

εἰριαἷθ ΑΘ0]0 (14) 6666 ἀοοσοὶ δίο- 
Ῥᾶθιβ ἴα ΧΟΙΙ]. 9ῳ. γι ὼθ 
ΘΟ μδθιιδοσ, δᾶ Αὐποιδειιπι 
ΖΝ. Ρ. 159. 0. 

5. ᾿ 
ἃ Ὠοοεῖ ἰοπιπια Τυσίης, ϑορῆσ- 

οἷ τὐρυϊξ ῬΙιξδυοδιιο 11. Ρ. 27. 
Ῥ. Βτυηρὶ,, Βὲε. ἱποασῖ. 11, 

, 6. 
ἃ Ποεδὶ Ἰοπιπια ΤΥΐηο. Επυγίρὶ- 

αἷς 656 ἐπ ΟἸ γεῖρρο ἀοοοὶ γα]ο- 
᾿'Κομδοτίυβ Ὠϊαῖσ. Ὁ. 32. 

» ἴδῃ) εἴδῃ Οτοῖξι5, συοπιοᾶο 
Ἰδροηῖϊ ΡΙυϊασοβηϑ οἱ δ, Μνιᾶθ 
αΙΟΚαπδοτὶ: Ὁ :αῖγ. Ἐπσίρ. Ὁ. 22. 
Βανίεἰαπι δὰ Οἱοεχουὶο ἴπεο. ΙΥ̓͂. 

, 83» 

ἃ Ὁεοοῖ Ἰοπῆπα Τχίπο. Υἱ᾽άα. 
ἹΜιυσρτανΐιι δὰ Επσίρίἃ, ΕὟ. πο. 

"» μόνων] μόνοιν Β. Οοεποτὶ 
τπῶγδο. μονὴν Ττηο. 
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"Δήμητρος ἀκτῆς, πώματός 8᾽ " ὑδρηχόου; 
(446)8. Εἰμαρμένον δὲ τῶν καχῶν βουλευμάτων 

κακὰς ἀμοιβάς ἐσἕι καρποὔῦσϑαι βροτοῖρ. 

9. « Μενάνδρου. 
8ὸ " Ταμιεῖον ἐστιν ἀρετῆς ἡ σωφροσύνη. 

410. [Εὔτακτον εἶναι τἀλλότρια δειπνοῦντα δεῖ. 
11« Ἦ χάριεν ἔστ᾽ ἄνϑρωπος, ἂν ἄνθρωπος ὗ. 
424 [Κλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει. 
48 « Σοφοκλέους. 

᾿ Ὡς ἡμέρα κλίνει τὸ κἀνάγει πάλιν 
ὅπαντα τἀνθρώπρια' τοὺς δὲ σωφρονας 
ϑεοὶ φιλοῦσι, καὶ στυγοῦσι τοὺς κακούρ. 
14 « Σοφοχλέους. 

Χαίρειν ἐπ᾽ αἰσχραῖς ἡδοναῖς οὐ Ὁ χρή ποτδ. 

ὅδ «Εὐριπίδης Βάκχαις. 
νΟύχ ὁ Διόνυδος μὴ σωφρονεῖν ἀναγκάσῃ 

γυναῖκας εἷς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
ἐοτὸ σωφρονεῖν ἕνεστιν εἷς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 

ο ὑδρηχόου] ὑδροχόου Β. Ττοια 
ψοχεϊοιιϊοα δαάϊξ Οτοῖυϑ, αχ ΑἰΠ6- 
'ῶ8εο. 146 Μυδρβτανίυσ δὰ Εἰτὶρ. 
ἘΣ. πο. 14. 

. ὃ. 
86 Ὠεεεῖ Ἰοπηα Τυΐπο. Εαγὶρταΐ 

ἧη Οοἀΐροάο τσίραῖε Οτοῖϊις Ἐκκ- 
ΌΡ. ἢ94. οἱ ἐπ ποῖδ πιδ. δὰ 

ϑίοραοι ῬΏγδ. Ὁ, 118. σιθηιὶ 20- 
υὐὰγ Μιερταν. Εσ. 4. Ὑ᾽άο 

ὑγγιιδαδοῖ. δὰ ΡΙυΐαχο, Ρ, 925. 
Ἑ, 

9. 

ἃ 8ὃϊὶς Α. Ὑχτίηο. ΟἹασῖο. Ρ. δοὄ. 
» Εαϊάξε Οτοιδιϑ ὁ Οδδβχοσὶ 

τπιδυρίμο, ταμεῖον ἀρετῆς ἐσει σω- 
φροσυνὴ μον. 

10.. 

ἃ θεοὶ Α, Τεὐμὸ. 
11. 

ἃ Ὠεοεῖ Α. χάριν Ττίης, Α6- 
δο,Ϊο ἐχίθυϊε οὐπὶ ΕΤΟΡ, Οὐοε- 
ποχθϑ, ἣν 

12, 

ἃ Ὠδοδὲ Α. Ττπο. Ἐξ δορδοοῖ, 
Α]. 1552. 

15. 
ἃ ϑὶς Ὑτίπο. ᾿Βλέχερα δἀάϊξ Α. 

Ἐπὶ ΑἹ. 151. 
14. 

ἃ δῖος Α, Τοῦ αὐτοῦ Ττίπο. ἘΣ. 
οι. 11. 
} δεῖ] χρὴ Α. Οεεποσὶ τθδτο. 

15. 
ἃ 810 Α. 8.1]. τὰ 

ἴοσ Ἐνριπίδον Τετὶ 
Ὁ οὐχ ὁ “Διονῦς) ᾿'κοχορεσει- 

κὸν οεῖ οο εσ Ζιῦνυσος, υοά 
εὶς νοσεῖ ἀδδίἀοταῖ, οὐχὶ ἔδηλεσι 
“ιόνυσος νυἱρο Ἰερδῖυν, οἱ ἐπ δέο- 
δο0, οἱ ἴπ Επτίριἀ6. Αρπὰ Ηδεγ- 
οἰΐιπι διέοννῦρ οδὲ ὁ γυναικέας καὶ 
παράϑηλυς, χιια γοσῦ υἱδι15 οδὲ Γ.1:- 
ΟἿ τὰς : φαοα πιὸ 8541 π|8δῖτι5 ποτ, 

ἱ ταπθ Ποὺ ἴσο ϑῖοραῖ, ΟὐΣ 
ὃ Διόνυσις ἀφρονεῖν ἀναγκάσῃ. 

Θκοτ, Μ8. Α. Ῥσδοβοὶ δίιόνδ (610) 

514. 8: Ρ]1οί- 
δ. 



. . 

,ὔ 
' 

Ῥ. 68. 

16 «Τοῦ αὐτοῦ Ἱκπολύτῳ. 
»Ὦ, μάκαρ, οἵας ἔλαχες τιμὰς, 

ἜΣ : 

ΠΈΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ. Ε. 

κς ! (146) 

“Ιππόλυϑ᾽ ἥρως, διὰ σωφροσύνην.. 
οὔ ποτε ϑνητοῖς ἀρετῆς ἄλλη 

δύναμις μείζων. ἦλθε γὰρ ἢ πρόσθ᾽ 
ἢ μετόπισθεν 

“ τῆς εὐσεβίας χάρις ἐσθλή. 
47 « Εὐριπίδου. ες 

Τὰς συμφορὰς γὰρ τῶν κακῶς πεπραγότων 
οὐ πώποϑ᾽ ὕβρισ᾽, αὐτὸς ὀῤῥωδῶν παϑεῖν. 

185 “Δυοῖν λεγόντοιν, θατέρου θυμουμένον, 
ὁ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος. 
494 Στέργοι δέ με σωφροσύνα 
δώρημα κάλλιστον θεῶν. 

904 Φεῦ φεῦ τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχῆ καλὸν, 
καὶ δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς κομίζεται. 

21 « Εὐριπίδου Θησέως. 
᾽4λλ᾽ ἔστι δή τις ἄλλος ἐν βροτοῖς ἔρως 

ψυχῆς δικαίας σώφρονός τὸ κἀγαθϑῆς. 

Θ᾽ ΄α γίνου. 
Ὁ Φράξεο δὴ σπουδὴν ἐντυνάμενος δι᾿ ἀκουῆς 

16. 
4 δῖ. Α.. 5.1}. Καλυπεομένῳ ἔτ. 

18. 5: ρ]οῖϊοσ τοῦ αὐτοῦ Ττῖπο. 
» Ηκδοο οοῃΐιδα ἴῃ Απδρδθεὶοῦ 

αἰἰδιληχίχαπ5. Οπϑποτιῦθ.. 
, Ὁ τῆς εὐσεβίης)ὴ [τὰ ροδιυΐπιι 

Ἰοηΐϊοα ΟΡ νυδυξηι, ΟἿΣ 
ψαΪϊκο εὐσεβείας οχίδλχοι. Οποτισε. 

δ 17. 
ἃ 8ίς Ὑτίηο. δὶ γὰρ συμφορὰρ. 

δεῖ Ἰοσιθ Α, Ευχίρίὰ, Αμάγο- 
τηϑδο ἰσίριυϊξ ϑιορδοὰθ ἰηΐγα 

. ΟΧΙ, ς. 
18, 

ἃ Ὠοδεὲῖ Α. Ηωρος Ὑσίῃο. δἷῃθ 
Ἰοιατιαῖα. Ἐπιτίρι αὶ πὰ ῬΣ 
ἐσίθηϊε δίοραδοιιθ ΧΙΧ. 5. 

» ὁ μὴ) Ατιΐσαϊις ἀθοεὶ Τυίηο, 
ΟεεΣ. - 
ΝΣ 19. 

ἃ Οεδεπεσ.: ΣΦ μδεα Ἥδεάεα, 
8611, 641. Ὠεςεοῖ ἰοοις Α, Τχίμς. 

40, 
ἃ Οοϑθποσ. : Ἐγωμοάενι ἐπ Ἠίρρο-:- 

ἶγίο. ϑὃς. Υ. 441. Ὠεδεῖ ἰοους Α. 
ΥΩ. 

41, 
ἃ ϑὶς Τυΐπο. Ὦδθοες Α. Ῥ]θηΐυ9 

Βαροῖ ϑίορδϑις Ε:]. ῬΉγε. Ι. τὸ, 
4. εχ Ὠίοῖγθ, δὰ ουλυα ἔτ. 1, νἱ- 
ἀοδῖς Μεδρταν,ιι. 

48. 
α Ττίπο, Δίνουρ. υδὲ μύϑων δι 

ἀκουῆς. Ὠδοεὶ Ἰοοιι9 Α. Ῥοεῖ. μος 
ἔν. χαὶῖα ἱπδοσζΐϊ ΟΟόποΥιθ, ΟΧ 

κδὰῃ ἢ 
ῬΠοΟΥ 6, οἱ Απιποϊορία. Ἐρο 
ὅοἷον:. 

Ὁ" Μαχεὺς 6626 αἱσιιπίι Ζ ἐπὶ: 
νἱἀοπὶυῦ οὐυδάδπη Ῥγίπαβοχαοὶ, 
τὸς [ζμπὸ σδγπλα δΕΡρΡοδιις86 
ἀγδαϊε 96] οδις ἀο Υ΄. Ρ. 6. 
1539. ΨΑΣΟΧΕΝΑΒΕ. Ὠίαισ. Ἐπιτίρ. 
Ῥ. 4.81, ᾿ 

οταθ απ, ὕδτηι. Ῥεδθυάο- 
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128 ΠἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΙ͂. 
ζ147)μύϑων ἡμετέρων, ἀτραπὸν περὶ παντὸς ἀληθῆ, 
δέκῆρας ἀπωσάμενος πολυπήμονας, αἵ τὸ βεβήλων 

ὄχλον " ἀνιστῶααι, ἄταϊς περὶ πάντα πεδῶσι 
ἃ παντοίαις, μορφῶν χαλεπῶν ἀπατήματ᾽ ἔχουσαι. ἡ 
τὰς μὲν ἀπὸ ψυχῆς εἴργειν φυλακαῖσι νόοιο. 

ον οὗτος γάρ δὲ καϑαρμὸς " ὄντως δικαίως ὁσιεύδει, 

εἴ κεν ἀληθείῃ ἶ μισέεις ὁλοὸν γένος αὐτῶν, 
δνηδὺν μὲν πρώτιστ᾽ αἰσχρῶν δώτειραν ἁπάντων, 

10ὴἣν ἐπιϑυμία ἡνιοχεῖ μάργοισι χαλινοῖς. 
6623 « Ζημοκρίτου. 
11 Νόμῳ καὶ ἄρχοντι καὶ σοφωτέρῳ εἴχειν κύσμεον. 

, 94 "Ἄριστον ἀνθρώπῳ τὸν βίον διάγειν, ὡς πλεῖστα εὐθυμη- 
ϑέντι, καὶ ἐλάχιστα ἀνιηϑέντι. Τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη, εἴ τιρ μὴ 
ἐπὶ τοῖς ϑνητοῖσι τὰς ἡδονὰς ποιοῖτο. 

95 Φαύλων ἔργων καὶ τοὺς λόγους παραιτητέον. 

(448)906 « Θεοβούλου. . 
᾿Αδικούμενος διαλλάσσουν, ὃ" ὑβριζόμενος ἀμύνου. 

ΟἹ « Βίαντος. 

40 Οὕτω πειρῶ ζῆν, ὡς καὶ ὀλίγον καὶ πολὺν χρόνον βιωσό- 
μενος. 

"Τ. 6. 

α ἀνιστῶώσαι] αἀϊστῶδαι Οτοῖαϑ, 
ἃ παντοίαις παντοίαις ἰδέαις 

μορφῶν Β. Οδη. οἱ πιᾶσρὸ Οδδ- 
χιοχὶ. χαλεπῶν οπι. Τχίπο. ἀπάτημ᾽ 
Ττίησ. 

6 ὄντως δικαίως ὁσιεύσει) Οτο- 
ἰἰὰς οὐϊαϊξ ἀναμκλαχέως ὁσ. οιι-- 
ἦι1ι5 Βδθοὸ διιὶ γοχσθα: νόσοι δα 
οἰ(ἀναμπλακέως) πιϊοχοσιτλ Σα- 
οοἴοης ἀμοῖιδ χοείϊτ, οὐπδ., πιὸ 
ἸΏ 6 τιδιϊαῖδθ, ἱπ Ἰοουπα ἄτιο 
οἷ ποΥρσθϊδθηια ἱπ τοχίιηι ἰγτθ- 
»»Ρδοχδσῖ, ὄντως, δικαίως.“ 

[0. Ργο ὄντως δικαίωρ, ῬΤΟΒα- 
ΠΟΥ 1πιεσρσοδηιθηῖδ, ἀπιδ 2 
νόσοι δἀπκίοϊῖ, ἀναμπλακέως, Ὡϊι8- 
8, ΟΡΊΠΟΥ, Ἰἰορογαὶ Ὀχσοίϊαϑ. 
πὶ νΟΥὰ ΥΟΧ δου ποδὲδ 

Ῥτοάρεϊ, Οσϑθοα δα] ἴθι δοσδὶ ΡΟ- 
ἴοτῖϊ, οὕτος γάρ σὰ καϑαρμὸς ἐκ᾽ 
ἀτρεκέως ὁσιώσεί. Ἰὰ οεὶ, ἀτρε- 
κέως ἀφοσιώσεε, ὑυεγε τε ἐχρίαδι. 
ΨΆΣΟΚΕΝ. 

ξ μισέει9) μεσεῖς Οτοῖΐι5. μεσέ» 

οις Η. ϑδιερῃ. Ἡπῖο νοσϑιΐ ορϑῖημι 
Ῥυδεῆχὶὶ Οσκδποσιι. « 

ε ἤδη] ἤδορ---δώτειραν, ἣν ἀ68ε- 
ἔν ατοῖο, γεῖι5 ϑοχιριϊο ἱπ εὰ. 
Θεοεμοτζὶ ἤδη " μὲν πρώξισε -- ἰἢ 
Ῥοδεϊη σϑοθρίδ ΡΒ }1ος. Η. δίθβρβα- 
χιὶ Ρ. 112. δῚ Ῥδ.] τὰ δα) νεῖοτ, 

ιγοσδία ἀδϊ,) Νηδὺν μὲν πρώτισε 
αἰσχρῶν ὃ. ἃ. Τλϊοταθ νγοοὶδ ρυΐπια 
οἵ. υἱεῖπια ἃ τοὶ αιιΐθ π6]6 ἀϊδῖγα-- 
οἶδε ρερεσοσδιαῖ ἤδη. --- Τὐπὺς μὲτ 
ψηδὺν ἀ. δ. ἃ. οὐαποῦι πιο! ρῖῖ 
ἑπίειπρέγαπίϊανι, (ΔΙᾺ ἐὰν 
Ῥγιπαροσγοὶ ἀΐοορδηξ, εξ φελαδο- 
νίαν. ὕαμοκεν. χαλινοῖσιν Ττίμῃς. 

85. 
ἃ ϑ8ἷς Α. Τυΐης. καὶ δῖα σοφα;- 

δίρῳ ἄδοεξ Τυίως. 
ἃ ϑίο Α. “ 

Ῥ ὑβοιζόμενορ) Ῥονίς ὑβροιξομέ- 
φοῦς ΟΕενεα. Μμ4]06. ϑοπον. 

27. 
8 ὅῖο Δ. ͵ 
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984 Ζῆν ̓χρεῖττόν ἰστιν ἐπὶ στιβάδος κατακείμενον καὶ ϑαῤ- 
δεῖν, ἡ ταράντεσθαι " χρυϑῆν ἔχοντα κλίνην. . 

- 99: Ὧν ἡ ὃ τύχη κυρία δοῦναι καὶ ἀφελέσθαι, οὐ δεήσῃ 
οὐδενύς. . 

80 Ὧν τοῦ σώματος ἀπαλλαγεὶς οὐ δεήσῃ, ἐκείνων κατα- 
φρύνει πάντων' καὶ ὧν ἀπαλλαγεὶς δεήσῃ, πρὸς ταῦτά͵ 
ὅσοι ἀσχουμένῳ τοὺς ϑεοὺς παρακάλει γίνεσθαί σοι συλ- 80 
λήπτορας. ν 

,ι, 8ῖ. κπΧιίλωνορ. 

Ζημίαν αἱροῦ μᾶλλον, ἢ Σ κέρδος αἰσχρόν τὸ μὲν γὰρ ἅπαξ ̓ 
δε λυπήσει, τὸ δὲ διαπαντός. 

89 « Σωτάδου. 

Τὴρ τύχης σκοπεῖν δεῖ τὸ μέγιστον ὡς ἔλαττον, 
καὶ τὸ μὴ παρὸν μὴ θέλειν" οὐδὲ γὰρ σόν ἐστιν. 
ἀμφότερα μένειν οὐκ οἶδεν" ἢ" ἐστήχει γὰρ οὐδέν. 
ἐ ἐὰν πλούσιος ὧν καθ᾽ ἡμέραν σκοπῇς τὸ πλεῖον, 
εἰς τοσοῦτον εἶ χενιχρὸς, εἰς ὅσον. εὗ περισσύς. 
4 ὧς πένης θέλεις σχεῖν, καὶ πλούσιος πλέον ἔχειν, (149) 
ἔσον ἔχουσιν αὐτῶν αἱ ψυχαὶ τὸ μεριμνᾶν. 40 

838 « Σωκράτους. 

᾿Σωχράτης ἔλεγε, δεῖν τὰς ἡδονὰρ μὴ πὰρ᾽ ἄλλων, ἀλλᾶ 
παρ᾿ " ξαυτῶν ϑηρᾶσθαι" Ἀροδιατίθεσθαι δὲ τὸ σῶμα, ὃν χρὴ 
τρύπον. 

84 « Σωχράτουςφ. 

Ὅ Σωκράτης ἔλεγεν, θεοῦ μὲν εἶναι τὸ μηδεμὸς δεῖσθαι. 
τὸ δ᾽ ὡς ἐλαχίστων, ἐγγυτάτω ϑεοῦ. 

εἰκΐα8. ἕστηκεν Ηετπιαῆπιιν ΕἼ στα. ᾿ 28. 

8 Ὠεοϑῖ᾽ Ἰοπη ἃ, Τυΐπσ, ϑοὰ 
πῖσο ἴα ἴρτο Ἰερίϊος ροδὲ ἴὸ- 
ἴα Ῥχιμαβοταα, 

χουσὴν) Ὠδεοεὶ Β. 
30.. 

Ὁ ψυχὴ) τύζη Θεεπουὶ ταλσχὸ 
οἱ εοὐὰ, ᾳιἱάδηι δρηὰ ϑοϊμιονείιμο. 

5:1. 
ἃ 8ῖ. Τεῖπο. δ κάλιστα, ποῦ 

μάλλον 
- 52. 

ἃ Σωτάτου Ττίπο. 
Β οὐ στήκει) ἔστίκει Β, Βταπο- 
ΔΤΌΒΑΕΙ ΡΨΟΆΠΙΞΟ. νον. Ϊ. 

Βοοι, Μεῖ. ρΡ. 
ς ἀν--ἢ . ϑὶς Βγιποκίηϑ, 

γυῖρο, ἐὰν---εἰς---εἰρ. 
ὰ εἰς Χένης)] ΒΡιυποκίιΣ, ὧφ 4έ.-. 
8 ϑέλων ἔχειν---σχεῖν. ὡς πένης 

δέλεις σχεῖν καὶ πι Μλέον ἔχων 
Ὑσχίπο. 

53. 
ἃ δῖα Δ, Τεῖπο, 
» παρ ἢ ἡμών] παρ᾽ ἑανεῶν Α. 

Β. προδιατίϑετο Ττίμο. - 
: 34. 

ἃ ϑῖςσ 4. 
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85 «ὁ Σωχράτοις. ' 
Σωκράτης ἐρωτηϑεὶς τίνων δεῖ μάλιστα ἀπέχεσθαι" Τῶν 

αἰσχρῶν καὶ ἀδίχων, Ὁ ἔφη, ἡδονῶν. 

86 8 ᾿Αλέξανδρος. 

᾿Αλέξανδρος προτρεπομένων τινῶν αὐτὸν ἰδεῖν τὰς Δαρείου 
ϑυγατέρας ὃ χαὶ τὴν κάλλει διαφέρουσαν εἰς γυναῖκα λα- 

σοβεῖν" Αἰσχρὸν, ἔφη, τοὺς ἄνδρας νικήσαντας ὑπὸ γυναικῶν 
ἡττᾶσθαι. β 

387 « Σωχράτους. 

Ἢ αὐτάρχεια καθάπερ, ὁδὸς βραχεῖα καὶ ἐπιτορκὴς, χάριν 
μὲν ἔχει μεγάλην, πόνον δὲ μικρόν. 

838 ἍἋ 4ημοχρίτου. 
Τράπεζαν πολυτελέα μὲν τύχη καὐρατίθησιν, αὐταρχδα δὲ 

σωφροσύνη. 

᾿ (160)89 «Ἐκ τοῦ ᾿Επικτήτου Ἐγχειριδίου. ὮΝ 
Γίλως μὴ πολὺς ἔστω, μηδ᾽ ἐπὶ πολλοῖς. 

6640" » Ζείπνοις τοῖς ἔξω καὶ ἰδιωτικοῖς τὸ πολὺ ἀπόταξαι: 

ἂν δὲ γένηται καιρὸς, φυλάσσου. Ἴσϑι γὰρ ὅτι ἂν ἕτερος ἢ 

μεμολυσμένος, καὶ τὸν ἕτερον ἐμπλησθῆναι ἀνάγκη, ὅτ᾽ ἂν 
5 γυμνοὶ συνδιατρίβωνται. 

41 ἃ Διογένους... 
Δεινὸν ἔλεγεν ὁ Διογένης, εἰ οἵ μὲν ἀθληταὶ χαὶ οὗ κιϑαρῳ- 

δοὶ γαστρὸς καὶ ἡδονῶν κρατοῦσιν᾽ οἱ μὲν τῆς φωνῆς χάριν, 
οὗ δὲ τοῦ σώματος" σωφροσύνης δ᾽ ἕνεκα οὐδεὶς τούτων κα- 
ταφρονήσει. 

490 « Πυθαγόρου. 

: Ῥώμη ψυχῆς σωφροσύνη" αὕτη γὰρ ψυχῆς ἀκαϑοῦς φῶς 
στιν. 

᾿ . 5859 50. 
ἃ ϑ8ὶο Α. | ἃ 8ΐο ΑΔ. ϑδ8ε)]. ὅν, 4. 
"» ἔφη οπι. Α. 40. 

56. ἃ 1014. 6. 
ἃ 8ῖὶο Α. » Δείπνους τοὺς -- ἰδειωτεκχοὺς) 
» Ὠδεὰϊ ουπὶ Α. Ψυϊρρ, καὶ τὴν 4Δείπνοιρ τοῖς---ἰδιωτικοῖς Α. 

γυναῖκα διαφέρουσαν κάλλει αἱ- Ο γυμνοὶ) πολλοὶ (δῖ0) γ. Α. 
σχρόν-- δ οοφοοφοϑου 

, 37. ι- 

. 8. . 
ἃ 8ϊο Α. ἃ ξἰο Α. ΙΗ 
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48 '85 Σωκράτουβ. 
θάτης πρὸς τὸν πυθόμενον τίς πλουσιώτατος, Ὁ εἶπεν, Ὅ10 

ἐλαχίστοις ἀ ἀρκούμενρρ. «Αὐτάρκεια γὰρ φύσεώς. ἔστε πλοῦτος. 
44 «4 “Ζημοχρίτου. 

Πατρὸς σωφροσύνη μέγιστον τέκνοις παράγγελμα. 
45 «Ἐκ τῶν ᾿Δριστωνύμου Τομαρίων. 

Γυμναζόμενον φυλάξασϑαι δεῖ τὸν κόπον᾽ εὖ πράστοντα δὲ,. 
τὸν φϑύνον. 

46 «᾿Ἐκ τῶν Σερήνου. ͵ 
Διονύσιος ᾿Αρίστιππον ἕπειθεν ἀποϑέμενον τὸν ν τρίβωνα, 

πορφυροῦν ἱμάτιον περιβαλέσϑαι᾽ καὶ ν ἐπείσθη ἐκεῖνος, τὰ(Ί 51) 
αὐτὰ καὶ Πλάτωνα ποιεῖν ἠξίου... Ὃ δὲ ἔφη, . 20. 

Οὐκ ἂν δυναίμην ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν. 

Καὶ ̓Δοίστιππος, νοῦ αὐτοῦ, ἔφη, ἐστὶ ποιητοῦ, 

καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν 

“ οὖσ᾽ ἢ γε σώφρων, οὐ διαφϑαρήσεται. 

47 « Ἐχ τῶν Σερήνου. 
γτ:| Φωκχίωνος γυνὴ πρὸς τὴν ἐπιδειανυμένην αὐτῇ τὸν κόσ- 

μον χρυσοῦν ὄντα καὶ διάλιϑον, Ἐμοὶ δ᾽, ἔφη. κόσμος ὑπερ- 
λαμπρός ἐστι Φωκίων πένης ὧν, καὶ εἰκοστὸν ν ἤδη τοῦτο ἕτος 
᾿Αϑηναίων στρατηγῶν. 
48 «᾿Επαμεινώνδου. 

Πρέσβεις ἧκον παρὰ βασιλέως Ὁ χρυσίον κομίξοντες, βουλό- 
μεγοι δωροδοχῆσαι τὸν Ἐπαμινώνδαν. Ὃ δὲ αὐτοὺς εἰς ἄρι- 
στον εἰσεδέξατο" ἤδει γὰρ ἐφ᾽ οὗ τινι ἧκον. Καὶ " ἐκέλευσεν 80, 

45. » ἐπείσθη] πεισθεὶς Οἐδη. τηδγᾷ. 

5 εἶα Α. ἐλανί ἐν Γ ς οὖσ᾽ ἢγε] ὁ νοῦς ὁ Α. ἴπ πιατᾷ. 
στο ἘΡΕῈΡ δ αχίστοι! λαχές ς γη. δ6ο. οἱ πῖοχ ἰπίον Ἰπθὰξ ἄρ-͵ 

4 εἶπεν φην γεγονὼς καὶ γένους ἐξ ἄρρε- 
δὶς Α. δὰ ψος. τα Μοηᾶρ. δὰ Ὠίορ. 1, δᾶχι, 

δ διὸ 45. 11. γ8. Ὑνγιϊοηθαοῖ. ἘΡ. Οτίξ. 
Δ δῖο Α, ϑιπιρ!οίϊος ᾿δρισετωνύ- Ρ᾽ ᾿" 

βου Ττίηο. | 47: 

46. ἃ 8ὶ6 Α, Οοπξ, ΡΙαίαχοῖ, . 1. Ρ. 
8 ΑΙ ἩδΡεῖ Σερίνου. Μαῖα Ηἷσ 250. Ὦ. 

οἱ δ ρος ἸοοΐΘ Ῥμυῖὶ διοῖοτῖ- 48 
δῖα διιξιι! 5. Υἱάοαϊην Επάοοία ᾿ 
Ῥ- 5386. πδοῦοῦ δια ἴῃ ν. ἃ 8ῖο Α. ᾿Ἐπαμινώνδον Ττίπο.. 
δὲ δ Κιιδίοσο Ϊἰλιιάδίιιβ 7Ζοπδὲιδ ἔν ρυσὸν) χρυσίον Α. 
Ἧϊδῖ. ῬΗΠος. ΕΥ̓͂. Ρ. 347. ο ἐκέλευσεν) ἐκάλεσεν Β. 

[2 
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189 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ Τ. 6. 

αὐτοὺς πρύτερυν ἀριστᾶν, εἶτα λέγειν περὶ ὅτου βούλοιντο. 
᾿ Παρακειμένης δὲ τραπέξης φαύλης, καὶ ὀξίνην ἕκινον. Οἵ 

μὲν “ οὖν οὐκ εἶχον ὅ τε καὶ εἴποιέν ἐκὶ τούτοις" ὁ δὲ " δια- 
μειδιάσας, "ἥπιτε, ἔφη, καὶ λέγετε τῷ δεσπότῃ τῷ ὑμετέρω, 
οἷα ἄριστα ἀριστῶ' καὶ συνήσει, ἷ ὧρ ἔγωγ᾽ οὐκ ἂν προδοίην 
τι, ὁ τούτοις ἀρχούμενος. 

40 « “Ζημοχρίτου. 
Σωφροσύνη τὰ τερπνὰ ἀέξει, καὶ ἡδονὴν ἐπιμείζονα ποιεῖ. 

(159)50 « Ἐκ τῆς Νικολάου ᾿Εθῶν Συναγωγῆς. 
40 ν᾽ ρίτονοι τῶν ἐμψύχων οὐδὲν ἀποχτείνουσι᾽" τὰ δὲ κεράμεα 
τῶν χρηστηρίων ἐν χρυσοῖς ἐλύτροις φυλάττουσι. 

δ « Τοῦ αὐτοῦ. 
.» “αρδανεῖς » Ἰλλυρικὸν ἔθνος, τρὶς ἐν τῷ βίῳ λούονται μό- 

νον, ὅτ᾽ ἂν γεννῶνται, " καὶ ἐπὶ γάμοις, καὶ τελευτῶντες. 
52 8 Κράτητος. ᾿ 

Κράτης εἰς τὴν ἀγορὰν ἐμβαλὼν, καὶ ὁρῶν τοὺς μὲν πι- 
πράσκοντας τοὺς δὲ ὠνουμένους, Οὗτοι, ἔφη, Ὁ διότι ἔναν- 

τίον πρᾶγμα ἀλλήλοις ποιοῦσιν, ἑαυτοὺς μακαρίζουσιν" ἐγὼ 
δ᾽ ἐμαυτὸν, ὅτι ἀμφοτέρων ἀπήλλαγμαι, μήτε ὠνούμενος, 
μήτε πωλῶν. 
δ8 κπ᾽Αντιφῶντος. 

ςοο ΡΌστις δὲ τῶν αἰσχρῶν ἢ τῶν κακῶν μήτε ἐπεθύμησε, μήτε. 
ἥψατο, οὐκ ἔστι σώφρων᾽ οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅτου "φατήσαρ ο αὐτὸς, 
ἑαυτὸν κόσωιον παρέχεται. 
δ4 «᾽ἾἸσαίου. 

ἃ οὖν ἀοθοεὶ Α. ἐπὶ τούτοις οὔ. 

6 "διαμειδιάσας μειδιάσας Α. καὶ 
συνήσει οτ. Τυῆης. 

Ε οἱ] ὃ ὅτι . Β. Ἰιδτᾷ. ΜΟοΟΧχ σὶ 
ὁ δοοοϑάιϊιωξ ἐσ Α. 

Μ 5:6 Α. ΤῊπνἊ 

50. 
ἃ ϑ8ϑ'ὶςσ Α. ᾿Εκ τῆς Νικολάου 

Ττπο. Υἱὰθ Ἡ. Ναϊοιεὶϊΐ Επχοογρία 
Ὁ. 510 

Ὁ "Μοίτονοι] ᾿ΑΜρίστονοι Α. Χρί- 
τονοι Ἰδίδβδο. 1)6 Ὁ. ]. νὰ. ψωϊο- 
Κκοζδον. δὰ Ἡογοδος, [}1. 1οο. 

51. 
ἃ 8ῖο Α. 

΄" 

Ὁ “αρδανεῖς) Παρδανεῖς ὉΔ- 

δ ὁ καὶ ἐπὶ γάμοις καὶ τελευτῶν- 
τ] καὶ δύο ὕταν γαμῶσι, καὶ γ. 
ὅταν τελευτῶσι. Α. 1. ὁ. καὶ δεύ- 
τερον--καὶ τρίτον. 

53. 

ἐν ϑίος Α. Τχίνο, 
διὰ τὸ ἐναντίον πρᾶγμα ἀλ- 

λήλους μακαρίξουσιν Α. 

55" 
ΠῚ ϑίο Α. Ττηο. 
» ὅστις δὲ] δὲ ἀδεεῖ Α, ἐπ εο- 

ἄθηι δοοοδυϊ ἢ τῶν κακῶν. 

. 54. 
ἃ ϑὶς Ττχίης. 

; 
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5΄Ἡγοῦμαι " μεγίστην εἶναι τῶν λειτουργιῶν, τὸ καθ᾽ ἡμέ- 
ραν βίον κόσμιον καὶ σώφρονα παρέχειν. 
ὅδ " ᾿Ισοχράτους «οὺς “ημόνικον. 
“Ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσϑαι τὴν ψυχὴν αἰσχρὸν, τούτων ἐγκράτειαν 

ὥσκει, κέρδους, ὀργῆρ, ἡδονῆς , λύπης. Ἔσῃ δὲ τοιοῦτος, 
ἐὰν κἐρδὴ μὲν εἶναι νομέξῃς δι᾿ ὧν εὐδοχιμήσεις, ἀλλὰ μὴ δί([638) 
ὧν εὐπορήσεις. Τῇ δὲ ὀργῇ παραπλησίως ἔχε εἰς. τοὺς ἁμαρ- 67 
τάνοντας, ᾧ περὶ σὲ. τοὺς ἄλλους ἔχειν ἀξιώσειαρ. Ἔν δὲ τος 
τερκνοῖς, ἐὰν αἰσχρὸν ὑπολάβῃς, τῶν μὲν οἰκετῶν ἄρχειν, - 
ταῖς δ᾽ ἡδοναῖς δουλεύειν. Ἔν δὺ τοῖς λυπηροῖς , ἐὰν τὰς 
τῶν ἄλλων ἐπιβλέπῃς ἀτυχίας, καὶ σαυτὸν ὡς ἄνϑρωπος ὧν 
ὑπομιμνήσκῃς. " Μάλιστα δ᾽ ἂν παροξυνϑείης ὀρεχϑῆναι τῶν 
καλῶν ἕργων, εἶ καταμάϑοις ὅτι καὶ τὰς ἡδονὰς ἐκ τούτων 
γνησίως ἔχομεν. ᾿Ἐν μὲν γὰρ τῷ ῥᾳθυμεῖν, καὶ τὰς πλησμο. 0" 
νὰς ἀγαπᾶν, εὐθὺς αἱ λῦπαι «ταῖς ἡδοναῖς " παραπεπήγασι" 
««ὸ δὲ περὶ τὴν ἀρετὴν ἀεὶ πονεῖν, καὶ σωφρόνως τὸν αὐτοῦ 
βίον οἰκονομεῖν, ἀεὶ τὰς τέρψεις εἰλικρινεῖς χαὶ βεβαιοτέρας 
ἀποδίδωσι. “Ἁ Τοὺς μὲν ϑεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, 

τοὺρ δὲ φίλους αἰσχύνου. Τὰς ἡδονὰς ϑήρευε τὰς μετὰ 
δόξης᾽ τέρψις γὰρ σὺν τῷ καλῷ κὸν ὥριστον, ἄνευ δὲ τού- 
του κάκιστοι. 

ὅθ "Ἰσοκράτους Νικποκλῆς ἢ Κύπριοι. 
Ἢ πάσχοντες ὑφ᾽ ἑτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοῖς ἄλλοις 

μὴ ποιεῖτε. 0 

δ᾽ ["᾿4γαπητοῦ. ᾿ 
Βασιλέα σε κατὰ ἀλήϑειαν ὁρίζομαι, ὡς βασιλεύειν καὶ 

κρατεῖν τῶν ἡδονῶν δυνάμενον, χαὶ τὸν στέφανον τῆς σωφρο- 

σύνης ἀναδησάμενον, καὶ τὴν πορφύραν τῆς δικαιοσύνης 

ἀμφιεσάμενον. Ἧ μὲν γὰρ ἄλλη ἐξουσία τὸν ϑάνατον ἔχει 

» ἡγοῦμαι ἡγοῦ Οεεποτὶ σρδσ- ο πεπήγασῃ παραπεπήγασι χαδν.- 
ο. δ εΘοεπετί, εχ Ἰεοοτγαιὶς δὰ, πὶ 

ο ἰστὴν } μέγισεον οἱ ΣΏΟΧ . , τὸν ΒΤ , ἃ Βεὰϊ δὲ Ρ. 5. Β 

, 56. 
55: ἃ 8ἷς Α. ᾽Εν ταντῷ Ὑτείης. 

ἃ 50 Τεῖπο. ν. ὑ. 6. (. 57. - 

» μάλιστα δ᾽ ὧν] καὶ μάλιστα ἃ οο ἔν. ἀθ δυο βάἀάταϊε Οθε- 
ἂν Β. μάλισι᾽ ἂν Ττίπο. δὲ πος ποτιδ, Υἱὰθ διιρχα [. 6... ϑ:1π|}}} 

οπι. μὲν. Ῥεῖβα δ ῥ. 1». 8. ἴον ἀο Ἰοσο ἐθ4ᾳ. ἀϊοοπάμπι. 



ϑὃ38ϑοο [ΙΘΦΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥῪ -Έ. ὄι 

διαδοχήν" ἡ δὲ τοιαύτη βασιλεία τὴν ἀθάνατον σώξει διαμο- ᾿ 
νήν᾽ καὶ ἡ μὲν ἐν τῷ αἰῷνε τούτῳ λύδται, ἡ δὲ τῆς αἰωνίου 
κολάσεως ῥύεται. 

(164)568 Κύριορ μὲν πάντων] ἐστὶν ὁ βασιλεὺς, δοῦλος δὲ μετὰ 
δοπάντων ὑπάρχει ϑεοῦ. Τότε δὰ μάλιστα κληθήσεται κύριορ, 
. ὅτ᾽ ἂν αὐτὸς ξαυτοῦ δεσκόξῃ, καὶ ταῖρ ἀτόποις ἡδοναῖς μὴ 

δουλεύμ' ἀλλὰ σύμμαχοι ἔχων τὸν εὐσεβῆ λογισμὸν, τὸν ἀήτ- 
τητομ αὐτοχράτορα τῶν ἀλόγων παθῶν, τοὺς πανδαμάτοραρ 
ἕρωταςρ, τῇ πανοπλίᾳ τῆρ σωφροσύνης καταγωνίξεται. - 
δ90 " Ἐχ νῆς Ἑρμίπκου Συναγωγῆς τῶν καλῶς ἀναφωνη- 

ϑέντων ἐξ Ὁμήρου. 

Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς εἰς σωφροσύνην ἔλεγεν ταῦτα ποιεῖν, 

ἀσπάσιαε λέχτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντα. 

60 "Ἰέρανορ ἐκ τοῦ Περὶ Δικαιοσύνηρ. 
40 Ὄσϑεν τὴν λειπομένην ἀρετὴν ἐπιστῆσαι δεῖ τῇ τῶν ἡδονῶν 

φυλαχῇ, μὴ συγχωροῦσαν ἀποδιδράσκειν τῇ φρονήσει τὸ ἕαυ- 
τῇρ ἔργον. “Ἕως μὲν γὰρ φρονεῖ τις, οὐδὲ ἀνακύπτειν συγχω- 
ρήσει ταῖς ἐπὶ τὰ τοιαῦτα φερούδαις ἐπιθυμίαις" ἐν δὲ τῷ 
» καταδαρϑάνειν ὑπὸ γοητείας, ἐπανίστασθαι εἴωϑεν ἀφροσύνη 
συγχορεύειν αὐτῇ παρακαλοῦσα τὴν ἀκολασίαν. Ὅϑεν τὴν 
ἀρετὴν τὴν ἀμφοτέρας φυγαδεύουσαν σωφροσύναν ἐκάλεσαν 

ΓᾺ σοφοὶ, δωτηρίαν οὖσαν φρονήσεφφ᾽ κυριώτερον “δὴ κεκλή- 
κασιν ποιητῶν παῖδες σαοφροσύνην᾽ σαῶσαι γὰρ τὸ σώσαι 16» 
ψουσι. Τὴν οὖν σαοφροσύνην, τήρησιν οὖσαν φρονήσεως καὶ 
σωτηρίαν, ὅτ᾽ ἄν τις " προαλάβῃ, τελείαν ἔσχε παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὴν τῆς δικαιοσύνης κτῆσιν. Εἰ δὲ μὴ, σφάλλεται πολλὰ, καὶ 

ἀδικεῖ πολυτρόπως, τὼ μὲν ὑπὲρ χρημάτων, τὰ δὲ ὑπὲρ δόξης, 
τὰ δὲ ὑπὲρ ἡδομῶν. 

᾿ (1656)6Ὶ1 “Ἰαμβλίχου ἐκ τῆς ̓ Επιστολῆς τῆς περὶ Σωφροσύνης. 
068 Πᾶσᾳ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸ βϑνητοειδὸς ἢ πᾶν ἀτιμάξει, τὸ δὲ 

Ὁ 810 Α. Ῥαγτῦςς, Ψψογις ΟδεἊ- 
ὭΘΤδ: ἤκλ εοἰεεαποὶν 1|εγπεῖρρὲ 
ἐς εαγηὶπδμα ΜΠ οριεγὶ Ῥοειμί τὲ 

᾿αἰΐψμα ἄοίε ἐκποίαπίδωσ. 

ἃ ὅὃϊς Α. 

5 καταδαρθάνειν } καταδαρδάκ- 
τειν Α. 

ο προασλάβῃ]) προσλάβοι Α. 

6ι. ᾿ 
εὖ δίο Α, περὶ σώφρονος ἢ α- 

ἫῬ “κᾶν μὲν Ὠαιηδες. 

“ 



Ρ.68.. ΠΈΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ Ε΄. Ο. 86 

ἐϑάνατον. ἀσπάζεται" " πολὺ δὲ διαφερόντως ἡ σωφροσύνη. 
ταύτην ἔχει τὴν σπουδὴν, ἅτε δὴ τὰς προσηλούσας τῷ σώ- 
ματι τὴν ψυχὴν ἡδονὰς ἀτιμάξουσα, καὶ ἐν ἁγνοῖς  βάθροις 
βεβῶσα, ὡς φησὶ Πλάτων. 

6. "Ἔν ταυτῷ. 
Πῶς γὰᾳ ἡ σωφροσύνη τελέουρ ἡμᾶς οὐ ποιεῖ, τὸ α ἀτελὲς 

καὶ ἐμπαϑὲς " ὅλον ἀφ᾽ ἡμῶν ἐξορίξουσα; ΓΝνοίης͵ δ᾽ ἂν ὡς 
τοῦτο οὕτως ἔχει, τὸν Βελλεροφόντην ἐννοήσας, ὃς μετὰ τῆς 
κοσμιότητος συναγωνιξομένης τὴν Χίμαιραν, καὶ τὸ ϑηριῶδες 10 
καὶ ἄγριον καὶ ἀνήμερον φῦλον πᾶν ἀνεῖλεν. “Ολως. γὰρ ἡ 
τῶν παθῶν ἄμετρος ἐπικράτεια οὐδὲ ἀνϑρώκους ἀφίησιν εἶναι 
τοὺρ ἀνθρώπους, πρὸς δὲ τὴν ἀλόγιστον αὐτοὺς ἕλκει φύσιν, 
καὶ ϑηριώδῃ, καὶ ἄτακτον. 

65 "Ἔν ταυτῷ. 
Ἢ δὲ μέτροις ὡρισμένοις πατέχουαα πὰς ἡδονὰς εὐταξία 

σώξει μὲν οἴκουρ σώξει δὲ πόλεις κατὰ τὴν Κράτητος γνώμην' 
ἕξι δὲ πλησιάζει πῶς ἤδη πρὸς τὸ τῶν ϑεῶν εἶδος. Τοιγαροῦν 
Περσεὺς ἐπ’ αὐτὸ τὸ ἀχρότατον ἐλαύνων τῆς σωφροσύνης 10 
ἀγαθὸν, ἡγουμένης τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἀπέχοψε τὴν Γοργόνα, τὴν 
εἰς τὴν ὕλην οἶμαι καϑέλχουσαν καὶ ἀπολιϑοῦσαν τοὺρ ἀνθρώ- 
πους ἢ ἀνοήτῳ τῶν παϑημάτων πληάμονῇ. 
64 «Ἐν ταυτῷ. 

Ὅτι τοίνυν κρηπὶς τῆς ἀρετῆς, ὡς ἔλεγε Σωκράτης, ἡ ἐγχρά- 
κειά ἐστε τῆς γλυχυϑυμίας᾽ κόσμος δὲ τῶν ἀγαθῶν πάντωνί(! 66) 
ἡ σωφροσύνη θεωρεῖται, ὥσπερ δὴ ἀπεφήνατα Πλάτων. 
᾿σφάλεια δὲ τῶν καλλίατων " ἕξεων ἡ αὐτή ἔστιν ἀρετὴ, 
ὥσπερ ἐγὼ λέγω. ᾿ 80 

. 65 κ᾽ἘἘν ταυτῷ. 

Ὃ δ᾽ ἐστὶν ὅ ὄντως ὁμολογούμενον ϑαῤῥῶν διεσχυρίξομαι, ὅ ὅτι 
δὴ δι᾽ ὅλων τῶν ἀρετῶν τὸ κάλλορ διατείνει τῆς σωφροσύνης, 
καὶ συναρμόξει τὰς πάσας ἀρετὰς κατὰ μίαν ἁρμονίαν, 

α πολλὴ] πολὺ Α. Παπιδρο, Θεε- " ἀνοήτῳ τῶν} ἀνοήτων Οδ21:. 
ΠΟΣῚ πιδΥβο. ΣΏΔΥΒ. 

62. 6.. 
α 8ὶο Α. α ϑίς Α. 
Ὁ ἀτελὲς) εὐτελὲς Πδπιδδα. » ἕξεων) ἐξ ὧν Α. 
ς ὅλως} ὅλον Α. ὅλων οἀ, 86. 

65. 64. 

ἃ ϑὶς Α. ᾿ς 8, ὃὲὸ Α.’ 
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186 ΟΠ ἸΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ Ἰ. δ. 

συμμετρίαν τε «ὐταῖρ καὶ χρᾶσιν σρὸρ ἀλλήλας ἐγιίθησι.. 
Τοιαύτη! δὴ οἷν οὖσα καὶ ἀφορμὴν παρέχει ταῖς ὅλαις 

ὥστε ἐγγενέσθαι, καὶ ἐγγενομόναις αὐταῖρ μὰ «αρέχει 
σρτηρίαν.. 

66 « Ἐν ταυτῷ. . 
χ Καὶ ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασιρ, καὶ ἡ τῶν αἀτοι: 

κείων πρὸς ἄλληλα " σύγχρασιβ, συμφωνίαν ἀποσώξει καλλί- 
στην καὶ σώφρονα, Καὶ τό με πᾶν ταῦτο, διὰ τὴν ξοῤμεάτητα 
εὧν καλλίστων " μέτρων, κόσμος ἐπικαλεῖται, 

67 κἘἘχ τῶν τοῦ Τέλητος Περὶ Αὐταρκείας. 
“4εῖ ὥσπερ τὸν ἀγαθὸν ὑποχριτὴν, ὅ τι ἂν ὁ πριητὴρ περιθῇ 

πρόσωπον, τοῦτο ἀγων{ξέσθαι χαλώς" οὕτω καὶ τὺν ἀγαθὸν 
ἄνδρα, ὅ τι ἂν περνϑῇ ἡ τύχη, Καὶ γὰρ αὕτῃ, φησὶν ὁ Βίων, 
ὥσπερ ποιήτρια, ὅτε μὲν πρωτρλόγου, ὅτε ἢ δὲ ὑστερρλόγον 
περιτίβησι πρόσωπον, καὶ ὅτε μὲν βασιλέφς ) ὅτε δὲ ἀλήτον. 

ὕ0 Μὴ οὖν βούλου, δευτερολόγος ὦν, τὸ πρωτολόγρυ πρόσωπον". 
εἰ δὲ μὴ, ἀνάρμρστόν τι ποιήσεις. Σὺ μὲν ἄρχεις καλῶς, ἐγὼ 
δὲ ἄρχομαί φησι" καὶ σὺ μὲν πολλῶν, ἐγὼ δὲ ἑνὸς τουτουξ 

(1δτ)παιδαγωγὸς γενόμενος" καὶ σὺ μὲν εὔπορορ᾽ γενόμενορ, δίδωρ 
ἐλευθερίως. ἐγὼ δὲ λαμβάνω εὐθαρσῶς παρὰ σοῦ, οὐχ ὑχο- 
πίπτων, οὐδὲ « ἀγεννίζων, οὐδὲ μεμψιμοιρῶν, Σὺ κέχρησαι 
ποῖς πολλοῖς καλῷς, ἐγὼ δὲ τοῖς ὀλίγοις οὐ γὰῤ τὰ πολυτελῆ 

[9 φασὶ τρέφειν, οὐδὲ ἐχείψοις μέν ἐστι μετ᾽ ὠφελείας χρῆσϑαι, 
φοῖς δὲ ὀλίγοις καὶ εὐτελέσι μετὰ σωφροσύνης οὐκ ἔστι: καὶ 
ἀτυφίαρ. Διὸ καὶ εἰ λάβοι, φησὶν ὁ Βίων, φωνὴν τὰ πράγμα- 
τα ὃν τρόπον “ καὶ ἡμεῖς, καὶ δύναιτο δικαιολογεῖσθαι, οὐκ 
ἂν εἴποι, “φησὶν, πρῶτον ἡ Πενία, Γάνϑρωκε, τί μοι μάχῃ; 
ὥσπερ οἰκέτης ἱ πρὸς κύριον ἐφ᾽ ἱερὸν χαϑίσας δικαιολογεῖται, 
τί μοι μάχῃ ; δ μή τι σοὶ. κέκλοφα; ἢ οὐ πᾶν τὸ προσταττόμενον 

Ιοὐπὸ σοῦ ποιῶ; οὐ τὴν ἀποφορὰν εὐτάκτως ὅοι φέρω; Καὶ ἥ 
Πενία εἴποι πρὸς τὸν ἐγκαλοῦντα, τί μοι μάχῃ; μὴ καλοῦ τινος 

66. α ἀγεννίξω»] ἀγενέξων Α. Β. 
ἃ δῖ. Α. ἃ καὶ ἡμεῖς] καὶ ἀδοεῖ Α. 
Ρ σὐγκρασις) ἔγκραοις Α, θ᾽ πιοχ 8 φησὶν] φησὶν πρᾶτον Α. 

ἀποσώξειν. ξ τὸν κύριο») πρὸς κύριον Δ, 
ο μέτρων) ὡρῶν Ὠδιαδξο. ἃ μὴ ἀεεδὶ Α. 

6). ἢ οὐχ ὧν τὸ] Ὠεάὶ οὔ πάω τὸ 
8 σἷς Α. τῶν ἀδβοεὶ Ἴ της, ΟΣ εβτερία Ὠοργδρὶ οππιοπαδιΐομθ 
» ὅτε ὁὲ] δὲ δἀαίαὶ αχ Α. Ττίμς, δὰ Αὐϊείορμ, ὑΡ. 110. 

΄“ ι 
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δι᾽ ἐμὲ στερίσκῃ; μὴ σωφροσύνης; μὴ δικαιοσύνηρ! ἀνδρείας; 
ἀλλὰ μὴ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεὴς εἴης; οὐ μεσταὶ μὸν αἱ ὁδοὶ 
λαχάνων; πλήρειρ δὲ αἱ κρῆναι ὕδατος; οὐκ εὐνάς σοι τοσαύ- 
τας παρέχω ὁπόση γῆ; καὶ στρωμνὰς φύλλα; ἢ εὐφραίνεσθαι. 

μετ ἐμοῦ "οὐκ ἔστιν σοι; ἢ οὐχ ὁρᾷς " γράδια φύρδην φα- 
γόντα τερετίζοντα; ἢ οὐκ ὄψον ἀδάπανον καὶ ἀτρύφερον πα-᾿ 
ρασχευάζω ὅ6οι τὴν πεῖναν; ἣ οὐχ ὁ πεινῶν ἥδιστα ἐσθίει, 5αὐ20᾽ 
ἥκιστα ὄψου δεῖται; καὶ ὁ διψῶν ἥδιστα πίνει,. καὶ ἥκιστα τὸ 
μὰ παρὸν ποτὸν ' ἀναμένει; ἢ πεινᾷ τις πλαχοῦντα, ἢ διφᾷ( 58) 
χιόνα; ἀλλ᾽ οὐ ταῦτα διὰ τρυφὴν ξητοῦσιν " οὗ ἄνϑρωποι; ἣ 
οἰκήσεις οὐ παρέχω σοι, πρῶτον μὲν " χειμῶνος τὰ βαλανεῖα, 
ϑέφους δὲ νὰ ἱερά; Πρῖον γάρ σοι τοιοῦτον οἰκητήριον, φησὶν 
ὁ .Ζιογένηρ, τοῦ ϑέρους, οἷον ἐμοὶ ὁ παρθενὼν οὗτος, εὔπνους, 
καὶ πρλυτελής; Εἰ ταῦτα λέγει ἡ Πενία, τί ὧν " ἔχοις ἀν." 
τεικεῖν; Ἐγὼ μὲν γὰρ δοκῶ ἄφωνος γενέσθας. ᾿4λλ᾽ ἡμεῖς 80 
π«ἄνεκα μᾶλλον αἰτιώμεϑα ἢ τὴν ἑαυτῶν δυστροκπίαν " καὶ χα- 
κοδαιμονίαην, τὸ γῆραρ, τὴν πενίαν, τὸν “ ἀπατήσαντα, τὴν 
ἡμέραν, τὴν ὥραν, τὸν τύπον, 4:ό φησιν ὁ “4ιργένης φωνῇρ 
ἀκηχοέναι κακίας ἑαυτὴν " αἰτιωμένης, 

οὔτις ἐμοὶ τῶνδ᾽ ἄλλος ἐπαίτιος, ἀλλ᾽ ἐγὼ αὐτή. 

" Παράφρονοι δὲ πολλοὶ οὐχ ἑαυτοῖς ἀλλὰ τοῖς πράγμασε τὴν 
αἰτίαν ἐπάγουσι" ὁ δὲ Βίων ὥσπερ τῶν ϑηρίων φησὶ παρὰ τὴν 
λῆψιν ἡ δῆξις γίνεται, κἂν μέσου τοῦ ὄφεως ἐπιλαμβάνγς, 
δηχϑήσῃ, ἐὰν τοῦ τραχήλου, οὐδὲν πείσῃ οὕτω καὶ τῶν 

αραγμάτων, φησὶ, παρὰ τὴν ὑπόληψιν ἡ ὀδύνη γίνεται, καὶ 

ὁ οὐκ ἔστιν) οὐκ ἔστιν σοι Α, 
κ γοαδικεφύρτην) γράδια φῦρ-- 

Τ᾿». ἴπ πιδτᾷ. ε γράδια. ΑὮ εἰ 
φδην φ. δὰ φυρτὰ φ, ΗδεΥΟΝ, 

φυρτοῖς, εἰκαίοις. [ωτε]]}ρ:, ορὶ- 
πού, ναξιϊας τμποἷας νογεδηῖθα, (θ 
χυΐθιιο κριταὶ ποῖδνὶ. ]Ἰηϊον 18Ρ00- 
ταπάμ Οδη  ]Ἰ]ΡάσΈ. Ρ]ιϊδτοῖ. 
Η. ρ. χττοῖ. 0 ΝΑΙΟΚΕΝΑΕΕ. ΤΟΙ- 
Ρίο ἐπ διὰ, Τ΄. 11. ν. 562. Ἰοσϑα- 

Ἰΐο ἰμεοσῖε Α. ἢ) οἰκήσεις οὐ παρ- 
ἔχω σοι. 
β᾽ ἄνϑρωποι)] οἱ ἄνθρωποι Α. 

Ἕ χειμῶνψε τὰ] χειμῶνα εἶτα ΔΑ. 
ὧν χειμώνα ἰαΐοχα ρμιιϊο ζχειμαῖ- 
ΨΟῦ. 

ο ἔχεις] ἔχοις Α. Μοχ ἕυνφονορ 
ΤΩμο. 
Ῥ τὴν κακοδ.} καὶ κακοδ. Δ. 

Ύσησ. 
ἄυπι νἰἀοίατν, γράδια φύσεην φ. τ. 
νείμας, με τιῦχαρε οοεπαδδφηΐ, 
εαπείατε. φύρδην Ῥτορανὶς Ὑνγι- 
ἰθρδοῖτια ἰΏ [πάϊοο Οτδεοϊδιὴς 
ΡΙαϊδυδπρδο. 

1 ἀπαμένει)] Βὶ ξοφιορίμρε π24]9 νοὶ παραφρόνος. 

4ᾳ ἀπατήσαντα)] ἀπαντήσαντα Α, 
Σ αἰτιωμένης ] ἱπροπίρηι Ϊδοιι- 

Ὡδπιὶ ἢ. 1. δΌΡμὶονὶ οΧ Α. 
86 παράφρονοι] [Γεβοηάιπι νοῖ 

πραράφρονες, νεὶ παραφρύνιεμοι; 

-»ν 



188. ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 1. ὅ. 

ἐὰν μὲν οὕτως ὑπολάβῃς περὶ αὐτῶν, ὥσπερ ὁ Σωκράτης, οὐκ 
ὀδυνήασῃ, ἐὰν δὲ ὡς ἑτέρως, ἀνιάσῃ, οὐχ ὑπὸ τῶν πραγμάτων, 
ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἰδίων τρόπων καὶ τῆς ψευδοῦς δόξης. Διὸ δεῖ 
μὴ τὰ πράγματα πειρᾶσθαι μετατιθέναι, ἀλλ᾽ αὐτὸν παρα- 
σχευάσαι πρὸς ταῦτα πῶς ἔχοντα, ὅπερ ποιοῦσιν οἵ ναυτικοί 

οὐ γὰρ τοὺς ἀνέμους καὶ τὴν θάλατταν πειρῶνται μετατιθέναι, 
. ἀλλὰ παρασχευάξουσιν αὐτοὺς δυναμένους πρὸς ἐκεῖνα στρέ- 
φεσϑαι. Εὐδία; γαλήνη; ταῖς κώπαις πλέουσι". κατὰ ναῦν 

(δθ) ἄνεμος; ἐπῆραν τὰ ἄρμενα ἀντιπέπνευκεν; ἐστείλαντο, μδ- 
ϑείλαντος Καὶ σὺ πρὸς τὰ παρόντα χρῶ. Γέρων γέγονας; 
μὴ ζήτει τὰ τοῦ νέου" ἀσθενὴς πάλιν; μὴ ζήτει τὰ τοῦ ἰσχυ- 
ροῦ φορτία βαστάζειν καὶ διατραχηλίξεσθαι, ἀλλ᾽ ἄσπερ “4|ιο- 
γένης,. ἐπεί τις ὥὦϑθεε καὶ ' ἐτραχήλιξεν ἀσθενῶς ἔχοντα, οὐ 
διετραχηλίξετο, ἀλλὰ δείξας αὐτῷ τὴν κίονα, Βέλτειστε, ἔφη, 
τοῦτον ὦϑει πρὸς τάδε. "Απί(ορορ) πάλιν γέγονας; μὴ ξήτει 

τοῦ εὐπόρου δίαιταν" ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸν ἀέρα φράττῃ, 
εὐδία, καὶ διεστείλω, ψῦχος, συνεστείλω, οὕτω καὶ πρὸς τὰ 
ὑπάρχοντα δι᾽ εὐπορίαν διάστειλον, ἀπορίαν καὶ (σύστ)ειλον. 
᾽4λλ᾽ ἡμεῖς οὐ δυνάμεθα ἀρκεῖσθαι τοῖς παροῦσι, ὅτ᾽ ἂν καὶ 
᾿φτρυφῇ πολὺ δίδωμεν, καὶ τὸ ἐργάζεσθαι... . .. αἰ. κρίνοω- 
μεν, καὶ τὸν ϑάνατον ἔσχατόν τι τῶν κακῶν. ᾿Εὰν δὲ ποιήσῃ 

᾿ φορὰ τῆς ἡδονῆς καταφρονοῦντά τινα, καὶ πρὸς τοὺς πόνους 
μὴ διαβεβλημένον, καὶ πρὸς δόξαν καὶ ἀδοξίαν ἴσως ἔχοντα, 

καὶ τὸν θάνατον μὴ φοβούμενον, ὅτι ἐὰν ϑέλῃς ἕξεσται σοι 
18 ἀνωδύνῳ ὄντι ποιεῖν. Διὸ ἅπερ λέγω, οὐχ ὁρῶ πῶς αὐτὰ 
᾿ τὰ πράγματα ἢ ἔχει τι δύσκολον, ἢ γῆρας, ἣ πενία, ἢ ξδενία. 
50 Οὐχ ἀηδῶς γὰρ Ξενοφῶν, ἐάν σοι, φησὶ, δείξω δύο ἀδελφῶν 
τὴν ἴσην οὐσίαν διελομένων, τὸν μὲν ἐν τῇ πάσῃ ἀπορίᾳ, τὸν 
δὲ ἐν εὐχολίᾳ, οὐ φανερὸν, ὅτι οὐ τὰ χρήματα αἰτιατέον, 
ἀλλ᾽ ἕτερόν τι; Οὕτως ἐάν σοι δείξω δύο πένητας, δύο γέρον-. 
τας, δύο φεύγοντας, τὸν μὲν ἐν τῇ πάσῃ εὐκολίᾳ καὶ ἀπα- 

ὃ ἐτραχήλιζεν) Μϑ. πδρεῖ ἐερα- 
ζηλίαξεν, δὲ πιοχ διεεραχζηλιάζετο. 
δγπυϊπαϊίομοϑ ἑάξζειν ἐζεεν δᾶθρθ 
σοπ μι δΥΣ ποθ ὲ Βδει σοηι- 
τηθιῖ, Ῥαϊδθοδτ, υ. 741. 

ν ἀνωδύνῳ͵ Ἠδεο οἱ 46 86- 
αιυπίας δε δὰ εὐθαρσῶς τῇ 

φρώτῃ. Ἰοριιμίαν ἱπ οὐ. Ρ. 18, 44- 
ἃ ῬΥ ΟΣ Ὲ}5. Ὠ18]6 αἀΐνι}δα. ϑϑοιῖὶ 
διιπιιι5 Α. ΕἸοποηῖδ ᾿Π0}]}]5 ποῖ - 
δὲ 6 π|5. δνδηιθχαπῖ, ΘΙ ΠΏ] Ποῖ 
ροδῖ ἐργάξεσϑαι. 

οι 
. ἮΝ ἔχοι] ἔχει Δ, υδὲ ἴῶὸχ πονίανρ 
ἢ ξενίαν. 
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τὸν δὲ ἐν τῇ πάσῃ ταραχῇ οὐ φανερὸν ὅτι οὐ τὸ 
τὴν πενίαν καὶ τὴν ξενίαν αἰτιατέον, ἀλλ᾽ ἕτερόν 
9 Διογένης ἐποίησεν πρὸς τὸν πολυτελῆ φάμενον 19 
ει τὰς ᾿Αϑήνας" λαβὼν γὰρ αὐτὸν, ἦγεν εἰς τὸ(160) 
ἴον, καὶ ἐπυνθάνετο, πόσου τῆς κύπρου ἡ κοτύλη; 
ὑν ὃ μυροπώλης᾽ ἀνέχραγε, πολυτελής γ8 ἡ πόλιρ. 
τὸν πάλιν εἰς τὸ μαγειρεῖον, καὶ ἐπυνθάνετο, σό- 
Ἰοχώλιον; τριῶν δραχμῶν ἐβόα, πολυτελής γε ἡ ς 
Σ τὰ ἔρια πάλιν τὰ μαλακὰ, καὶ πόσου τὸ πρόβατον; 10 
'ν ᾿ ἐβόα, πολυτελής γ8ὲ ἡ πόλιρ. “εῦρο δή φησι, 
ἄγει αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ϑέρμους, πόσου ἡ χοίνιξ; 
ησίν᾽ ἀνέχραγεν ὁ «Διογένης, εὐτελής γε ἡ πόλις. 
τὰς ἰσχάδας, δύο χαλχῶν' τῶν δὲ μύρτων, δύο 
ἰτελής γε ἡ πόλις. Ὃν τρόπον οὖν ὧδε οὐχ ἡ πό- 
καὶ πολυτελὴς, (ἐὰν μὲν γὰρ οὕτω τὶς ξήσῃ, πολυ- 
᾽ δὲ οὕτω, εὐτελής" οὕτω καὶ τὰ πράγματα, 5 ἐὰν 
τοῖς οὕτω χρῆται, εὐπετῇ καὶ ῥάδια φανεῖται᾽ ἐὰν. 
δυσχερῇ. ᾿Αλλ᾽ ὅμως δρκεῖ μοι ἔχειν τι ἡ πενία 
αἱ ἐπίπονον καὶ μᾶλλον ἄν τις ξ ἐπαινέσειε τὸν 
9 εὐκόλως γῆρας ἐνέγκαντα, ἢ τὸν μετὰ πλούτου. 90 
χει δυσχερὲς ἢ ἐπίπονον ἡ πενία; ἢ οὐ Κράτης καὶ 
ὄνητες ἦσαν; καὶ πῶς ῥᾳδίως διδξήγαγον; ἄτυφοι 

ιαὺ ἢ ἐπαίται, καὶ διαίτῃ εὐτελεῖ καὶ λιτῇ δυνάμενοι 
᾿Ψπορία καὶ δάνεια περιέστηκεν; κόγχον καὶ κύα- 

γαγξ, φησὶν ὁ Κράτης, καὶ τὰ- τούτοις πρύσφορα᾽ 
δράσῃς, ῥαδίως στήσεις τρόπαιον κατὰ πενίας. (61) 
λον ἐπαινέσαι τὸν μετὰ πενίας εὐκόλως γῆρας, 

εἴον  ϑυβρίοον ἢ. ν, Π' Ρ' 499. Ἀ- Νοείνιιηι ὗν. ΧΟΥΝῚ]. 
ἼΠπιδῖθ., ἵηῖτα ποίου, 
εἰς τὰς ἰσχάδας, Ῥτο Υ ἐὰν μὲν τις] τις ἀδοεῖ Α. Οαπὶ 
8 Ιδὴδ Ποιιδάιιθ νθ- εἰν αεί οουῇ. Ρ]μίδσοῖ, 
οοσιιπι πΊΟΥΘ τφιγρα- Ῥ. 470. 
αἰχ!ς86 εἰς τὰ μύρα 2 ἐπαινέσειΣ} ἐπαινέσῃ Ἀ. οοπξ. 
ΡΟ] ιχ Χ, τς. Μοχ ΡΪδιο Ἀερ. 1. Ρ. 350. Α. 

»» π}}1εἐς τοὺς μαγεί- πϑ ἔτι Ζέρο τί. Οὐδδοσ ἱπ 
ΔΙΠΘΏ [186 5ιι5ρί οἱ οι 8 ΑΓ. 
να] 46 ἀπ ὴῖο δη βοτὶ- δ αἰσῆσαι) ἐπαίται Α. 
ΩΩἹ 4118}185. 65 'Γε]69, ἢ φυναγαγε) συνήγαγε Α. 
τομΐ ΑἸιϊοὶ σου- 
νογῖξ, Οουξ, Ρ]ιϊδσοῦ. ἃ δρᾷς] δράσ ἱ. 6, δράσης Δ. 



140 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΦ 1. ὅ. 

ϑοἐνεγκόντα, ἢ τὸν μετὰ «λούτου; "Ἔκειτα οὐδὲ γνῶναι" ῥαδι- 
ἐστερόν ἔστι, ποῖόν τι ἐστὶ πλοῦτος, ἢ ποῖον ἡ πενία᾽ ἀλλὰ 
«αὶ πλούτῳ πολλοὶ μετὰ γήρως δυσχόλως χρῶνται, καὶ πενίᾳ 
ἐγεννῶς καὶ ὀδυρτικῶς" καὶ οὔτε τοῦτο ῥάδιον, ὥστε τῷ πλού- 
τῷ ἐλευθερίως καὶ ἀφόρτως, οὔτε ᾿ ἐκεῖνο, ὥστο πενίᾳ γεν- 
ψαίως, ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ ,ἰρφότερα, καὶ δ ὅσπερ τοῖς πολλοῖς 
δύναται κατὰ τρόπον, ἣ᾿ οὕτω καὶ τοῖς ἀνάπαλιν. Καὶ ἐὰν 
μὲν ἐκποιῇ πενητεύουσι μένειν ἐν τῷ βίφ- εἰ δὲ μὴ, ῥᾳδίως 

40 ἀπαλλάττεσθαι, ὥσπερ ἐκ πανηγύρεως, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ βίου. 
Ἀαϑάπερ καὶ δξ οἰκίας, φησὶν ὁ Βίων, ἐξοικιζόμεθα, ὅτ᾽ ἂν 
τὸ ἐνοίκιον ὁ μισϑώσας οὐ κομιζόμενος τὴν θύραν ἀφέλῃ, τὸν 
κέραμον ἀφέλῃ, τὸ φρέαρ ἐγκλείσῃ, ' οὕτω καὶ ἐκ τοῦ σωμα- 
τίου ὃ ἐξοικίξομαι" ὅτ᾽ ἂν ἡ μισθώσασα φύσις τοὺς ὀφθαξ- 
μοὺς ἀφαιρῆται, τὰ ὦτα, τὰς χεῖρας, τοὺς πόδας, οὐχ ὕπο- 
μένω, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκ συμποσίου ἀπαλλάττομαι, οὐθὲν δυόσχε- 
φαίνων, οὕτω καὶ ἐχ τοῦ βίου, ὅτ᾽ ἂν ἡ ὥρα ἦ, ἐἔμβα πορϑμί- 
δος ἔρυμα. “σπερ ἀγαϑὸς ὑχοχριτὴς, εὖ καὶ τὸν πρόλογον, 

50 εὖ καὶ τὰ μέσα, εὖ καὶ τὴν καταστροφήν" οὕτω καὶ ὁ ἀγαϑὸς 
ἀνὴρ, εὖ καὶ τὰ πρῶτα τοῦ βίον, εὖ καὶ τὰ μέσα, εὖ καὶ τὴν 
τελευτήν" καὶ ὥσχερ ἱμάτιον τρίβωνα γενόμενον ἀπεθϑέμην, 
καὶ οὐ καρέλκω, οὐδὲ φιλοψυχῶ, ἀλλὰ καὶ δυνάμενος ἕτι εὐ- 

((69)δαιμονεῖν ἀπαλλάττομαι. Καϑάκερ καὶ Σωχράτης" ἦν αὐτῷ 
ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, εἰ ἐβούλετο, ἐξελθεῖν, καὶ τῶν δικαστῶν 
κελευόντων ἀργυρίου τιμήσασϑαι, οὐ προσεῖχεν, ἀλλὰ τῆς ἐν 
Πρυτανείῳ σιτήσεως ἐτιμήσατο" καὶ τριῶν ἡμερῶν αὐτῷ δο- 
ϑεισῶν, τῇ πρώτῃ ἔπιεν, καὶ οὐ προσέμεινεν τῆς τοίτης ἡμέ- 
ρας τὴν ἐσχάτην ὥραν " παρατηρῶν, εἰ ἐστὶν ἥλιος ἐπὶ τῶν 
ὁρῶν, ἀλλ᾽ εὐθαρσῶς τῇ πρώτῃ " . σὶν οὐδὲν τρέψας οὔτε 
τοῦ προσώπον, οὔτε τοῦ χρώματος, ̓ ἀλλὰ μάλα ἱλαρῶς τε καὶ 
εὐχόλως λαβὼν τὸ ποτήριον ἐξέπιεν, καὶ τὸ τελευταῖον ἀπο- 

6 ἐπεὶ τοῦδε ἵπειτα οὐδὲ Α. ὶ ̓ οϑτω) φησὶν, οὕτω Α. 
δ εθοτιιθ ; ἤογίε ἐπὶ τοῦδε. κ ἐξοικίξομαι) ἐξοικιξόμεϑα Δ. οἱ 

Ε ἐκεῖνο] ἐκείνως ἃ. βδι110 δι. ἵποχ ἀφαιρεῖται. 
Ῥτὰ ἀφορτικώς ΝΥ̓́ΑΕ ΘΟ] ιιδ. "Ἄφορ- ϊ ἔμβα π. ἔ. Ικοοιι8 εχ ἔσωβοθ.- 
ὧν Ιοβίδιν ἡ ν ΧΧ, 15. Ρ. 428,5. ἀϊΐα αιαάδπι ἀδρεγάτία νἹάδεαν εα- 

περ}] ὥσπερ Α. ἀιιοπιδάννο- εςετρίιιδ. διὰ Μοωερτανίαπι δὰ 
πὶ σοι)εοῖι φϑρηεχιι5 ἐπὶ πῖᾶσ- ἘΛΙΥΙρΙ 8 ΕἸεοῖτ. 115. ΜῸΧ σερε- 
δἰμθ. ὅλκ εα, Ἐτδμποοξ. 
δ᾽ οὕεω) τοῦτο ϑοδιονν, οχ τἰμὸ πὶ παρατηρεῖν] παρατὴ Α. 

. σὶν ὀὐδὲν τρέφον, 



ΠῚ Ψ΄ 

, 

ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΎΉΌΝΗΣ. Ε. ᾿Δ4] 

μοτεαβίσας, τουτὶ, φησὶν, ᾿Αλκιβιάδῃ τῷ καλῷ᾽ --- ὅρα σχολὴν 
καὶ καιδείαν" ἡμεῖς δὲ, κἂν ἄλλον ἴδωμεν, πεφρίχαμεν᾽ --- καὶ 
μέλλων ἀποθνήσκειν, ἔχάθευδε βαϑέως, ὥστε μόλις διεγεῖραι 
τινά" --- ταχύ γ᾽ ἂν χαὶ ἡμῶν τις ἂν κοιμηϑείη. --- Καὶ γυναιχὸς 
χαλεπότητα πράως ἔφερε᾽ κἀχείνης βοώσης οὐκ ἐφρόντιξεν, 
ἀλλὰ Κριτοβούλου εἰπόντος, Πῶς ἀνέχῃ ταύτης συμβιούσης; 
Πῶς δὲ σὺ τῶν παρὰ σοὶ χηνῶν; Τί δὲ μοι μέλει ἐκείνων, φη- 
σὶν, οὕτως οὐδέ μοι ταύτης, ἀλλ᾽ ἀχούω ὥσπερ χηνός. Καὶ 
πάλιν παρειληφότος αὐτοῦ ᾿Αλκιβιάδην ἐπ᾿ ἄριστον, ὡς ἐκείνη 
«αρελθοῦσα τὴν " τράπεζαν ἀνέτρεψεν, οὐχ ἐβόα, οὐδ᾽ ὀδυ-. 
νᾶτο δεινοπαϑῶν, ὦ τῆς παρανομίας, ὥστε ταύτῃ πάόδχειν, 

ἀλλ᾽ ἀναλέξας τὰ πεσόντα, ἀποϑέσϑαι πάλιν ἐκέλευσε τὸν ᾽41- 
κιβιάδην᾽ ὡς δὲ ἐκεῖνος οὐ προσεῖχεν, ἀλλ᾽ ἐγχαλυψάμενος 
ἐχάϑητο αἰσχυνόμενος, Προάγωμεν δὴ ̓ φησὶν, ἔξω" φαίνε- 
ται γὰρ ἡ  ἐ᾿ανϑίππη ὀξυρεγμίᾳ σπαράσσειν ἡμᾶς. Εἶτα μετ 
ὀλίγας ἡμέρας αὐτὸς ἀριστῶν παρὰ τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ, ὡς ἡ 
ὄρνις ἡ γενναία ἐπιπτᾶσα κατέβαλλε τὸν πίνακα, συγκαλυ- 
Ψψάμενος ἐκάϑητο, καὶ οὐκ ἠρίστα᾽ ὡς δὲ ἐκεῖνος ἐγέλα, καὶ 
ἐχυνθάνετο εἰ διὰ τοῦτο οὐκ ἀρίστᾳ ὅτι ἡ ὄῤνις ἐπιστᾶσα(168). 
καταβάλοι, “]ηλονότι ̓ φησὶ, σὺ μὲν πρώην Ξανϑίππης ἄνα- 
τρεψάσης οὐχ ἐβούλου ἀριστᾶν, ἐμὲ δὲ οἴει νῦν ἀριστᾶν τῆς 
ὄφνιϑος ἀνατρεψάσης; ἢ διαφέρειν τι ἐκείνην ὄρνιϑος κορυζξώ- 
σης ἡγῇ: ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὕς, φησὶν, ἀνέτρεψε, οὐκ ἂν ὠργίξου, 
οὐκ ἂν διενέχϑης, εἰ δὲ γυνὴ ὑώδης᾽ --- ὅρα παιδείαν. 
68 " Ἐκ τοῦ ᾿Επικτήτου Ἐγχειριδίου. 

Πᾶν πρᾶγμα καὶ πρόσωπον δύο ἔχει λαβὰς, μίαν φορητὴν, ' 
μίαν ἀφόρητον" ὁ ἀδελφὸς ἐὰν ἀδικῇ, ἔνϑεν αὐτὸ μὴ λάμ- 
βανε ὅτι ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ἐκεῖθεν ὅτι ἀδελφός" καὶ οὕτω λήψῃ 
αὐτὸ καϑ᾽ ὃ φορητόν ἐστι. 
69 Ζιωτογένεος Πυϑαγορείου ἐκ τοῦ Περὶ "Οσιότητος. 

᾿ Περὶ βίω ἐκλογισμὸς καϑ᾽ ὃν κ᾽ εἴη ὁ ἀνθρώπινος βίος 
ὁσιώτατός τε χαὶ νομιμώτατος. " Παρὰ τοῦ μὲν αἴκα τις 
μὴ πολυχραγμονῇ, μηδὲ ταχὺ ἐπὶ τὰς δίχας ὁρμῴη, ἀλλὰ 

ἐξ 4186 δοαιμπέις ὑδπιθ δὰ Ὁ. δάάϊὰϊ εχ Α. ν, Ἐρίοϊθὲ. Ἐποδίν. 
ποδὶ διά οχ Α. ο. 43. 

ο ριον, ῬΙ]υϊάτοῖδ᾽ 11. Ρ. 
46:. Ὁ ἃ παρὰ τοῦ] [με πρᾶτον. Ουλ0 

68. δΟαΙ ΠΣ 1πῖτα, ἐξηταγόρεν -- χα- 
ἃ Ἡιπιπο Ἰοσιιῆ οἰλπ ἐσῖδε ἐο]6. μαϑλη, ἐπ Ῥυδοεοηϊία σιοη δχρεΐο. 
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“«ολὺν χρόνον ἀμβαλλόμενος, αὐτός τὸ προσχαλεόμενος ἄνευ 
δίχας, ὥστε ὁ ἀντίδικος προεκαλέσσατο, ἐμμόένεν" καὶ αἴχα τὰ 
πολλὰ ἐξηταγόρεν τῷ πράγματι καμαύλη ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα 
καὶ ἐπὶ μὲν τὰς ἀλλοτρίας ξαμέας τὸ ἀκριβὲς μῶτο, ἐπὶ δὲ τᾶς 

᾿ ἐδίας τὸ μέτριον" τὸ γὰρ αὐτὸν παρ᾽ αὐτῶ διαιτεῖσθαι μετριω- 
τέρω ἤϑεος᾽ καὶ μὴ ἐπὶ τᾷ ξαμίᾳ οὕτως ὡς ἐπὶ τᾷ αἰσχύνᾳ λυ- 
ποῖτο᾽ τὸ μὲν γὰρ ἐπ᾽ ἀργυρίψ: ὀδυνᾶσϑαι φαύλω ἤϑεορ, τὸ 
δὲ ἐπὶ τᾷ αἰσχύνᾳ καὶ τᾷ ἀτιμίᾳ καλωκαγάϑω. 

70 Ἔχ τῶν ᾿“ριστοξένου Πυϑαγορικῶν ἀποφάσεων. 
Τὴν ἀληϑῆ φιλοκαλίαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ ἐν ταῖς ἔπι- 

στήμαις ἔλεγεν εἷναι" τὸ γὰρ ἀγαπᾶν καὶ στέργειν τῶν καλῶν 
(ἀδρ) ἐθῶν τε καὶ ἐπιτηδευμάτων ὑχάρχει, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν 

, ἐπιστημῶν τε καὶ ἐμπειριῶν τὰς καλὰς καὶ εὐσχήμονας ἀλη- 
ϑῶς εἶναι φιλοχάλους᾽ τὴν δὲ λεγομένην ὑπὸ τῶν πολ- 

λῶν φιλοκαλίαν, οἷον τοῖς ἀναγκαίοις καὶ χρησίμοις πρὸς 
τὸν βίον γινομένην, λάφυρά που τῆς ἀληϑινῆςρ κεῖσθαι φι- 
λοχαλίας. 

71 "Ἐκ τοῦ Ἐπικτήτου ᾿Εγχειριδίου. 
᾿ς Τὰ πολλὰ δὲ καὶ τὸ γελᾶν ἀπέστω, καὶ τὸ γέλωτα κινεῖν' 
ὀλισϑηρὸς γὰρ ὁ τόπος εἰς ἰδιωτισμὸν, καὶ ἅμα τὴν αἰδῶ τὴν 
σ«ρὸς σὲ τῶν πλησίον ἱκανὸς ἀνεῖναι καὶ διαφϑεῖραι. Καὶ ἄλ.- 
λος παράκειται τόπος ἐπισφαλὴς ταῖς τοιαύταις ἀνέσεσι, τὸ 
εἰς αἰσχρολογίαν εὐκόλως προαγαγεῖν τὸν πλησίον. “Ὅτ᾽ 
οὖν τι συμβῇ τοιοῦτον, ἂν μὲν εὔκαιρον ἦ, καὶ ἐπίαληξον τῷ τῷ 
αἰσχρολογήδαντι᾽ ἐὰν δὲ τοιαῦτα ἦ τὰ πρόσωπα ὥστε μὴ και- 
ρὸν εἶναι, τῷ ἀποσιωπῆσαι. καὶ σχυϑρωπάσαι καὶ ἐρυϑριᾶσαι 
δῆλος γενοῦ δυσαρεστῶν τῷ ὀηϑέντι. 

2 5" Πυϑαγοριχά. 
᾿ Καὶ μὴν οὐδέν ἔστιν οὕτω τῆς Πυοϑαγορικῆς φιλοδοφίας 

ἴδιον, ὡς τὸ συμβολικόν᾽ οἷον ἐν τελετῇ μεμιγμένον φωνῇ καὶ 
σιωπῇ διδασκαλίας γένος, ὥστε μὴ λέγειν, 

᾿Δείσω ξυνετοῖσι, ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβηλοι, ΄ 

ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ἔχειν φῶς καὶ χαρακτῆρα τοῖς συνήϑεσι τὸ φρα- 

γι. ταθπῖα Ῥ] δυο ὶ τοῖ]ε Ὑχιίοα- 
ἃ Ερϊοϊεοῖ, Ἑποῖι. ο. 25, 15. Ῥδοιιῖυς 10. β. Ρ. 686-86. 

γα. » Ἡράκλειτον] Ὑίάοα ΡῬ]ιίατο 
ΝΝ Ἧ.. Ῥ. 404. Ὁ. 

ἃ 810 Τυπο. Σοσῦπε ἐπίοσ ἔζαβ-. ς νοούμενον] νώνυμον Β. 



λ 

Ι Ν 

ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ. Ε. 148. 

ξόμενον, τυφλὸν δὲ καὶ ἄσημον εἶναι τοῖς ἀπείροις. Ὡς γὰρ 
ὁ ἄναξ ὁ ἐν “ελφοῖς οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνεὶ, 
κατὰ τὸν ἢ Ἡράκλειτον" οὕτω τῶν Πυϑαγορικῶν συμβόλων, 
καὶ τὸ φράξεσθαι δοκοῦν, "ουκτόμενόν ἐστί’ χαὶ τὸ κρύπτε- 
σϑαι, “νοούμενον. 

18 "᾿Εκ τῆς Νικολάου Ἐθῶὼν Συναγωγής. ((65) 
Γαλακχτοφάγοι, Σκυθικὸν ἔθνος, ἄοικοί τ. εἰσὶν, ὥσπερ καὶ ἡ 

οἷ πλεῖστοι Σχυϑῶν᾽ τροφὴν δ᾽ ἔχουσι γάλα μόνον ἵππειον, 50 

ἐξ οὗ τυροποιοῦντερ, ἐσθίαυσι καὶ πίνουσι, καὶ εἰσὶ διὰ τοῦτο 

δυσμαχώτατοι, σὺν αὐτοῖς πάντη τὴν τροφὴν ἔχοντερ. Οὗτοι 
«αὐ “Ζαρεῖον ἐτρέψαντο. Εἰσὶ δὲ καὶ δικαιότατοι, κοινὰ 
ἔχοντες τά τε χτήματα καὶ τὰς γυναῖκας, ὥστε τοὺς μὲν πρεό- 
βυτέρους αὐτῶν, πατέρας " ὀνομάξειν" τοὺς δὲ νεωτέρουρ, 

παῖδας" τοὺς δ᾽ ἥλικας, ἀδελφούς. Ὧν ἦν καὶ ᾿Ανάχαρσις, 
εἰς τῶν ἑπτὰ σοφῶν Ῥομισθείς" ὃς ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἵνα 
ἱστορήδσῃ τὰ τῶν " ἄλλων νόμιμα Τούτων καὶ ᾿Ὅμηροῦ 70 
μέμνηται ἐν οἷς φησι, ' 

ἹΜυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων, καὶ ἐ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν ̓ 
γλακτοφάγων, ἀβίων τε, δικαιοτάτων ἀνθρώπων. 

Δ Αβίους δ᾽ αὐτοὺς λέγει, ἢ ἢ διὰ τὸ γῆν μὴ γεωργεῖν, ἢ διὰ 
τὸ ἀοίκους εἶναι, ἢ διὰ τὸ χρῆσθαι τούτους μόνους τόξοιρ᾽ 
βιὸν γὰρ λέγει τὸ τόξον. 

Παρὰ τούτοαμρ οὐδὲ εἷς, οὔτε φϑονῶν, ὥς φασιν, οὔτε μιε- 10 
σῶν, οὔτε φοβούμενος ἰστορήϑη, διὰ τὴν τοῦ βίου κοινότητα, 
καὶ δικαιοσύνην. Μάχιμοι δ᾽ οὐχ ἡ ἧττον. αὐτῶν αἱ γυναῖκες 
ἢ οἵ ἄνδρες, καὶ συμπολεμοῦσιν αὐτοῖς ὅτ᾽ ἂν δέῃ, καὶ διὰ “ 
τοῦτο ᾿4μαζόνας γενναιοτάτας εἶναι, ὥστε ποτὲ ἐλάσαι " μέ- 
χρις ᾿«4ϑηνῶν καὶ Κιλικίας, ὅτι ᾿ τούτων παρῴκουν ἐγγὺς τῆς 
Μαιώτιδος λίμνης. 

ν. 70. 

ἃ ’Αβίους Ὡβχίδ δὰ τόξον μαρεὶ 
4 ϑἷο Α. τοῦ ρὑτὸ τῆς Ὑτίης. ΒΒ' ἷπ τῆδιρ. δ πὶ. βεᾳ. Ὀδεῦηξ.. 
Υ᾽άα Η. Ὑνα]οεὶὶ Φ χοοσρὶ. Ρ. 61ιο6.ἁ οπιμΐπο ΤΥαο. ΕΠ δδθ ϑόβο οι 

» ὀνομάξειν] νομίζειν Α. εἰ Οοε-. 
ἸΦΙῚ ΠΊΔΥΡΟ, 
ῬΙῸ νέους. 

- 6 ἄλλων] ᾿Ελλήνων Β. Μοχ αἱ- 

Μοχ Α. γεωεέρονφ 

ανῶών ἑππομολγῶν γαλακεοφάγων 
τ6 δικαιοτάτων Ττίηος. 

τεἀοΐοπί. Απίε χρῆσϑαε νοοσυΐαδε 
μὴ ἱπεοχῖι ΤοΟΊρλι. 

ὁ μέχρι) μέχρις Δ. 
ΚῚ τοῦτον] τούτων Α. Β. πὶ. δ66. 

τότε παρεὶ Οοεμοσὶ οᾶ, 5. εἰ 2. ἱπ 
οογτίβομαΐε. ἢ 
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((66)74. ἃ Αἰσχίνου ἐν τῷ κατὰ Τιμάῤχου. 
Μῶν γὰρ χρὴ καθαρὸν εἶναι τὸν βίον τοῦ σώφρονος ἀνδρὸς, 

» μηδὲ δέχεσθαι δόξαν αἰτίας πονηρᾶς. ᾿ 

“π᾿ 8 ἘΝ τοῦ Ἐπικτήτου ᾿Ἐγχειριδίου. 
40 Ἐν συμποσίῳ σε οὕτω δεῖ ἀναστρέφεσθαι' περιφερόμενόν 

ει " γέγονε κατὰ σέ; ἐχτείναρ τὴν χεῖρα " μετρίως ἔφαφαι" 
παρέρχεται; μὴ κάτεχε οὔπω ἐλήλυθε; μὴ ἐκίβαλλε πόῤῥω ' 
τὴν ὄρεξιν, Ὧ ἀλλ᾽ ἐχδέχου κατὰ σὲ γενέσθαι αὐτό. ᾿ Οὕτω 
«ρὸς "πλοῦτον, οὕτω πρὸς ἀρχὰς, οὕτω πρὸς γάμον, καὶ 
{ ἔσῃ ἄξιος συμπότης τῶν ϑεῶν. “ἄν δὲ παρατέθέντων ὅσοι μὴ 
λάβῃς, ἀλλ᾽ ὑπερίδῃς, τότε οὐ μόνον τῶν θεῶν συμπότης ἔσῃ, 
ἀλλὰ συνάρχων" οὕτω γὰρ ποιῶν νκαὶ Ζιογένης καὶ Ἡράλλει- 
τος καὶ οἵ ὅμοιοι ἀξίωρ ϑεῖοί τ᾽ ἦσαν καὶ ἐλέγοντο, . 

.6 «4 Μουσωνίου. 

᾿Κὰἂν ἡδονῇ κανονιστέον, ἧ τὰ ἀρεστὰ, οὐδὲν τῇρ σωφρσσύ- 
γης ἥδιον" κἂν πόνῳ κανονιστέον, Ὁ ἦ τὰ φευκτὰ, οὐδέν ἔστι 

βοτῆς ἀκρασίας ἐπωδυνώτερον. 

7] κ Δημοκρίτου. 
Ἡδονὴν οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τῷ καλῶ αἰρεῖσθαι χρεών. 

8 « Τοῦ αὐτοῦ. 

Δίκαιος ἔρως, ἀνυβρίστως ἐφίεσθαι τῶν καλῶν. 

(1677,9 5 Ξενοφῶντος ἐκ τῆς πρὸς “αμπρόκλειαν ἐπιστολῆς. 
Πρῶτον γὰρ ἂν δέξαιο Σωκράτους ὑπερρυὲρ δίδαγμα, 

«λοῦτον μετρεῖν χρήσει. Οὐ γὰρ ἔφη Σωκράτης εἶναι τὴν 
ὑχέρμετρον χτῆσιν, πλοῦτον" τὸ δ᾽ ὅσοις προσήκει χρῆσϑαι, 

α πλοῦτον) τέχνα ΠὨδηιδες. 74- 
ἃ 8ἴ5 Α. δίπιρ!! οἶτεν την Ε ἔσῃ ἔσῃ ποτε Ὀδλπιδεο. Ἐκ εο- 

Ττηο. ϑδεὶϊ. Ρ. γ5 ἄσπι ἃ καιαὶ ἂν δὲ παφατεθϑέντων 
Ρ μηδὲ ὁ ἐᾷς, δ "δὲν δ. δαὺς δὰ ἤη. 

Ῥ- πὶ. χεσϑαι Ἢ . 
Σῃ. ὐλρόω ᾿ « δῖος. Α. ΤΓτίης. , 

4, " ῳ])] ἡ Α. Τιῖπα. 
ἃ δὶς Α. βεἰἢ 6. 15... ϑίπιρ]ϊοῖ- 1 

, εν ᾿Επιχτήτον Τυΐπο. 
τ᾿ γέγονθ} γέγονας Β. :ῃ. .Ῥ. 

ο μετρίως ἔφαψφαι } κοσμίωρ με- 
τὲ λαβὲ Ἰγδῆλδϑο. 

ἃ ἀϊλ᾽ ἐκδέχονυ κ. σ. γ. α.] ἀλλὰ 
φ«ερίμονε μέχρι ἂν. γένηται κατὼ 
σέ. ἰγαταδδο. 

ἃ 8:10 Α΄. πὶ. ἦ Τ᾽ ἀδημοοϑένσυς Δ. 
ὯΔ. ἐσ, οἱ Τχίπο. ᾿ 

ἢ 

ἃ 8ὶο Α. Τιίπο. 

794," 
ἃ δἷῖαο Α. δὲιαρ] οὶ ξενοφά- 

φου! Ἰτίηο. 

,ἦ΄ 



« 

΄ 
. 

, 

Ρ. 171. ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΥΝΉΣ. ΗΕ. . 145 

ἔπειτα δὲ τούτων μὴ διαμαρτάνειν. Τῷ γὰρ ὄντι τούτου 
κεκλῆσθαι εὐπόρους, τοὺς δ᾽ ἄλλους πένητας ἀπεκάλει, καὶ 40 
ἀνίατον αὐτοὺς ἔφασκε πενίαν πένεσθαι" ψυχῆς γὰρ εἶναι τὸ 
ἀῤῥώστημα, οὐ κτήσεωρ. 
80 «᾿Εν ταυτῷ. 

Κακὸν οὐδὸν φύεται ἐν ἀνδρὶ, θεμέλια θεμένῳ σοφίας δω- 
φροσύνην καὶ ἐγκράτειαν. 

81 « Σωχράτους.. 
Δεῖ ὥσπερ Σειρῆνας τὰς ἡδονὰς παρελθεῖν τὸν δὀχεύδοντα 

τὴν ἀρετὴν ἰδεῖν ὥσπερ πατρίδα. 

89 «Ἐκ τῶν Σερήνου. 
Εὐριπίδης εὐδοχίμησεν ὃ ἐν ϑεάτρῳ εἰπὼν, 

Τί δ᾽ αἰσχρὸν, ὧν μὴ " τοῖσε χρωμένοις δοκῇ ; 

καὶ ἃ Πλάτων ἐντυχὼν αὐτῷ, ὦ Εὐριπίδη, ἔφη, 

αἰσχρὸν τό γ᾽ αἰσχρὸν, κἂν δοκῇ, κἂν μὴ δοκῇ. 

838 " Ἐχ τῶν ᾿Δριστοτέλους Χρειῶν.. 
Γίλων ὁ Σικελίαρ τύραννος. ἀαπρόστομοξ ἦν. Ως οὖν τῶνΤι 

φίλων " εἶπέν τις αὐτῷ, ὠργίξετο τῇ γυναικὶ ὅτι οὐκ ἐμήνυ-(168) 
δεν αὐτῷ᾽ ἡ δὲ ἔφη, θιμην γὰρ καὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως ὄζειν 
τὸ στόμα. 

84 " Ἐπιχτήτου. 
᾿Βξέταξε σαυτὸν, ὃ πότερον πλουτεῖν θέλεις, ἡ εὐδαιμονεῖν. 

Καὶ εἰ μὲν πλουτεῖν, ἴσθι " ὅτε. οὔτε ἀγαθὸν ᾽ οὔτε ἐπὶ σοὶ 

80, 
ἃ 810 Α, Τσμο. 

81. 

ἃ 8ϊὶσ Α. ὙΣσίδο. 
82. 

ἃ ἱᾶθ διρτὰ 45. τοῦ Ττίπο. 
» ἐν θεάτρῳ] οἴ. οϑ83. 
ὁ τοῖδι} τοῖς γε Α. Β, 1. εθ0. 
ἃ Πλάτων ἐντυχὼν αὐτῷ] “4ι0- 

ψένης ἐκ τοῦ ἐναντίου. ᾿δαπίμο. 
Ασχεοη. Διογένους ἐκ τοῦ ίου 
Ὑσίθο, πάθος ὑγχγὸ Ἰοσασηδῖθ, ιἱδὲ 
ἀδδιης ΠΆ. ἐ. ἀ. --- Α- παρᾳ Πλά- 
τῶν ἱπ ἰοχῖιι, δε 1 ΠΙΔΤΩ͂. γ0. 
“Ἱιογένης. Ηΐπς ραῖεῖ Ρ. Τϑοραγ- 
ἄυτι ἱπιηουο Τορσθμοπαλ  Ο8- 
ἕλκεγο Α. Μ. Ῥ. ρ. 85. Μοχ 
τὸν αἰσχρὸν Ττίπο. 

ΦΊΟΒΑΕΙ ΤΙΟΒΙΣΕΟ. ΥΟΧ,.. ἷ. 

85. 
ἃ 80 Α, ιάεαίυν ᾿νγιίοηρδ. 

᾿σμίας δὰ ῬΙυΐατο. Π. ρΡ. 90. Β. 
ἹΜοχ ἀοϊονὶ ἀιο ἴοοα ἃ- Θθϑῆεσο 
δααϊῖα, ὑχίοσοαι 6 110. κ. Τορίοο- 
χιτι Διο δ, δίίοχυσ 6 8111- 
ΡΙϊοὶΣ Ῥχδρξ. δὰ Ατἱδῖοι. ῬὨγεὶο. 
Αοτοδε. . 
Ἡ εἶπον τις) τις εἶπεν Δ. 

84. 
α Ταυσυαπι Ερὶίοϊειϊλ Ἰορπηῖαν 

Α. Ὑσίποι Ἀΐπὸ δα δα ;). 117. 
Υὲάο ἘΧΔβπιθηϊ, τι. 19. οἱ δὲαᾳ. 

Β πότερον) πότερα ΒΒ. πι. 

4 ὅτι) οἱ". Α. 
λ 
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ϑυπάντη᾽ εἰ δὲ εὐδαιμονεῖν, ὅτι καὶ ἀγαθὸν, καὶ ἐπὶ σοί. 

ἘΚκεὶ τὸ μὲν τύχης " ἐκίκαιρον ϑάνειον' τὸ δὺ τῆς εὐδαιμο.- 
νίας, προαιρέσεως. 

86 Καϑάπερ ἔχιν, ἣ ἀσχίδα, ἢ σκορπίον, ἐν ἐλεφαντίνῃ [ΠῚ 
χρυσῇ ϑεώμενος κίστῃ, οὐ διὰ τὸ πολυτελὲς τῆς ὕλης ἀγαπᾶς 

παὶ εὐδαιμονίξεις, ἀλλ᾽ ὅτι λυμαντικὴ ἡ φύσις ὀχτρέπῃ χκαὶ 
᾿ μυσάττῃ" οὕτω καὶ ἐπειδ᾽ ἂν ἐν πλούτῳ καὶ ὄγκῳ τύχης ϑεάσῃ 
καχίαν ἐνοῦσαν, μὴ καταπλαγῇς τὸ περιλαμαὲς τῆς ὕλης, ἀλ.- 

'δολὰ καταφρόνει τῆς ἐν τῷ τρόπῳ κιβδηλίαρ. 

86 Ὃ κχλοῦτος, οὐ τῶν ἀγαθῶν ἡ πολυτέλεια, τῶν κακῶν' 
ἡ σωφροσύνη, τῶν ἀγαθῶν. Καλεῖ δὲ ἡ μὲν σωφροσύνη ἐπὶ 
τὴν εὐτέλειαν, φαὶ " τὴν κτῇσιν τῶν ἀγαϑῶν᾽ ὁ δὲ πλοῦτος 
ἐπὶ τὴν πολυτέλειαν, καὶ ἀφέλκει τῆς σωφροσύνης. εἰυσχερὲς 
ἄρα πλουτοῦντα σωφρονεῖν, ἢ σωφρονοῦντα πλουτεῖν. 

ει 87 Ὥσπερ εἰ ἐν νηΐ ἐσπάρης ἢ ἐτέχθης, οὐκ ἂν ἔσπευδες αὖ- 
60 τῆς κυβερνήτης ὑπάρχειν, οὔτε γὰρ ἐκεῖ 6οε φύσει ἡ ναῦς 

συνέσται, οὔτε ἐνταῦϑα ὁ πλοῦτος, ἀλλὰ πάντῃ ὁ λόγος. 
δ΄Ὅκερ οὖν σοι φυσικὸν καὶ συγγενὲς, ὁ λόγος, τοῦτο καὶ 
οἰκεῖον ἡγησάμενος, ὃ τούτου ἐπιμελοῦ. 

(169).8 Ἐν Πίρσαις " μὲν γεννηθεὶς, οὐχ ἔσπευδες οἰκεῖν τὴν Ἔλ- 
λάδα, ἀλλ᾽ αὐτόϑι διάγων εὐτυχεῖν. ἐν πενίᾳ δὲ γεννηθεὶς, 
τί σκεύδεις πλουτεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτόϑι ἢ μένων εὐτυχεῖν; 

7489 ᾿Ωσπερ ἐπὶ σμικροῦ σκίμποδος ϑλιβόμενον ὑγιαίνειν 
ἄμεινον, ἢ ἐπὶ πλατείας κλίνης " καλινδούμενον νοσεῖν" οὕτω 
καὶ ἐν μικρᾷ περιουσίᾳ βέλτιον συστελλόμενον ὃ εὐθυμεῖν, ἢ 
ἂν μεγάλῃ τυγχάνοντα " δυσθυμεῖν. 
90 Οὐ πενία λύπην ἐργάζεται, ἀλλὰ " ἐπιθυμία" οὐδὲ πλοῦ- 
τοῦ " φόβον ἀπαλλάττει, ἀλλὰ λογισμός. Ἀτησάμενος τοι- 

ἃ ἐπίκαιρον] ἐπὶ καἰρου Ἀ. 80. 

Α ἃ τὴν κεῆσι»] Βεαδδὲ ασιουϊαθ ἃ  αλενδούμνον ἥν μ τ 

“ Ὁ εὐδαιμονεῖν) εὐϑυμεῖν Α. Θε». 
8). ᾿ΣΏΔΥΒΟ. ἃ ὅπερ) ὥσκος Β. τα, το. Τχίης, ΚΙ “ν} ὃ θυμεῖν Θειδε. 

88. 
τὸ ΝΡ ἄθος Α. Μοχ ἀλλ᾽ οἱ. 

90. 
ΤἈρρβλον ἡ, μένων ἣ, Δ. Οεε- ἃ εὐθυμίᾳ) ἐπιϑυμέα Α. Ὑτίηο, 
ποτὶ ασβο, Τγίπο. . , Ὁ φόβον] φόβον Α. 



᾿ 

Ν 

ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΎΆΝΗΣ,. Ε. 147 

γαροῦν τὸν λογισμὸν, οὔτε πλούτου " ἐπιθυμήσεις, οὔτε πε- 
νίαν μέμψῃ. 
91 Οὔτε ἵππος ἐπὶ φάτνῃ καὶ φαλάροις καὶ τάπησιν, οὔτεϊο 
ὄρνις ἐπὶ " βρώμῃ καὶ καλιᾷ ὑψοῦται καὶ γαυριᾷ, ἀλλ᾽ ἄμφω 
ἐπὶ ὠκύτητι, ὁ μὲν ποδῶν, ὁ δὲ πτερῶν. Καὶ σὺ τοιγαροῦν ᾿ 
μὴ ἐπὶ τροφῇ καὶ σκέπῃ καὶ ἁπλῶς τῇ ἔξωϑεν περιουσίᾳ ὃ μά- 
ταια ὀγχοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ χρηστότητι, καὶ εὐποιΐᾳ. ᾿ 

92 Τὸ καλῶς ζῆν, τοῦ πολυτελῶς διαφέρει" τὸ μὲν γὰρ ἔχ 

Ρ. 72. 

᾿, σωφροσύνηρ, καὶ αὐταρκείας, καὶ " εὐταξίας, καὶ κοσμιότητος, 
καὶ εὐτελείας παραγίνεται, τὸ. δὲ ἐξ ἀκολασίας, καὶ τρυφῆς, 30 
καὶ ἀταξίας, καὶ ἀκοσμίας" τέλος δὲ, τοῦ μὲν ἔπαινος ἀληθὴς, (170) ' 
τὸῦ δὲ ψόγος. Εἰ τοίνυν βούλει καλῶς ἐῆν, μὴ ζήτει μετὰ 
«ολυτελείας ἐπαινεῖσθαι. 

98 Μέτρον ἔστω σοι παντὸς σίτου καὶ πότου, ἡ ἡ πρώτη τῇρ 
ὀρέξεως ἔμπλησις " ὄψον δὲ καὶ ἡδονὴ, αὐτὴ ἡ ὄρεξις " καὶ οὔτε 
«λείονα τῶν δεόντων προσοίσῃ, οὔτε ὀψοποιῶν " δεήσῃ, ποτῷ 
τὸ τῷ παραπεσόντι ἀρκεσθήσῃ. 

94 Τὰς " σιτήσεις ποιοῦ, μὴ ὃ ἀνειμένας καὶ σκυϑρωκπὰς, 80 
ἀλλὰ καὶ λαμπρὰς καὶ εὐτελεῖς " ἵνα μήτε διὰ τὰ δωματικὰ 
αἱ ψυχαὶ " ταράττωνται, μήτε φενακιξόμεναι σρὸς τῶν ἡδονῶν 
τῶν σωματικῶν ὀλιγωρῶσιν, ἔπειτα “ βλάπτωνται, τρυφῶντα, 
μὲν " παραυτίκα, νοσοῦντα δὲ εἰσαῦϑις τὰ σώματα. 

95 Φρόντιξε ὅπως δὲ μὴ τὰ ἐν τῇ γαστρὶ " σιτία " ἐπαινῇ, 
ἀλλ᾽ ἡ ἐν τῇ ψυχῇ εὐφρασία. Ἐκχεὶ τὰ μὲν ἀποσκυβαλίζεται, 

ς ἐκιθυμίαν] ἐπιθυμήσεις Α. Β 
1Ά. 860. Ἰυυυυν πιατβο. 

᾿ς ἐπ δα βοῶμῃ Α. πρώμῃ Β. 
ΘΕΟΣ ΙΔΔΙΡΟ, κρόκῃ 

Ῥ 'βετογκύλλου ἢ 
Οοεποτὶ τπᾶσβο, μὲς 
Ῥτ. Τῦπο. μαεαΐα 
πὶ. 260. Οπηπες Μ|55. ἀριιὰ 8080. 
νεϊασα μέγ᾽ ὀγνύλλον. 

ἃ εὐιεξίαρ]) τῷ Ά εὐταξίαρ, Οεε- 
ΣΙΟΣΊΣ8 ΕἾ 1 ας δίο ἴγοας Μϑ88. 
ἀρυὰ ϑοϊονίππι, αἰ ταοηϑὲ ΟΡ- 
Ῥοπὶ εὐταξίας---αταξίαρ. 

ἃ δεήσῃ) ϑεηδῆσρ ΑΔ. 

σι 

ἃ διτήσεις)] αἰτήσεις, Α. υμἱὶ τποχ 
ἀλλὰ καὶ λ. Ἵ 
εὖ, ἀνειμένας) πολυτελεῖς Α. Οθε- 

Τίδτβο, Β. γζὸ νυ. ]. 
τνῶνται φενακιξόμεναι ] 

ταράτεονται μήτε φενακιζ. πρὸσ 
τῶν ἡδονῶν Α. Οδεέποιΐ τρδτᾷ. 
φαιναιζόμεναι Ττίπο. 
4 λάπτωνται]βλάπτονται Α. ΤΤΙπο. 

παραυτίκα πλοῦτον" ὮὨεοεῖ 
πλοῦτον Α. οἱ πιοχ δὲ οἱ ψο-. 
σοῦντα. παραυτίκα Ομ]. 

ἃ μόνον σιτία λζει Α. οἱ Β. πι.860. 
»  ἑπαίρῃ ἀτο οοὐά, 

δρυὰ δοϊιονέιπι. 
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καὶ συνεκρεῖ 5 ὁ ἕκαινος“ ἡ δὲ, κἂν ἡ ψυχὴ “ωρισθῇ, δια. 
40 παντὸς ἀχήρατος μένει. 

96 "᾿Εν ταῖς ἑστιάσεσδι μέμνησο, ὅ ὅτι δύο ὁποδίχῃ σῶμα καὶ 
ψυχήν' καὶ ὃ τι ἂν τῷ σώματι δῷς, τοῦτο ἢ εὐθὺς ἐξέχεας" 
ὅ τι δὲ ἂν τῇ ψυχῇ. διαπαντὸς τηρεῖς. 

{171)07 Μὴ συγχεράσας ἅμα ὀργὴν πολυτελείᾳ " προσενέγκῃς’ 
πολυτέλεια μὲν ἢ πηδήσασα τῷ σώματι. » μεῖ' οὐ πολὺ οἴχεται" 
ὁ ἢ δὲ ὀργὴ ἐνδῦσα τῇ ψυχῇ, ἐπὶ τὸ μήκιστον μένει. Σκόπει 
᾿τοιγαροῦν, ὅπως μὴ ὑπ᾽ ὀργῆς ἐξαχϑεὶς τοὺς δϑαιτυμόνας πο- 

σολυτελῶς ὑβρίσῃς, ἀλλὰ μᾶλλον μεϑ᾽ ἡμερότητος εὐτελῶς 

“ εὐφράνῇς. 
98 Αἰσχρὸν. τοῖς τῶν μελιττῶν δωρήμασι γλυχάζοντα τὴν 
᾿ κατάποσιν, τὸ τῶν ϑεῶν. δῶρον τὸν ν λόγον πικράζειν τῇ 

κακίᾳ. 
99 “Μελέτω δοι ἐν τοῖς σιτίοιρ. δ ὅπως σοι οἵ ὑπουργοῦντες μὴ 
" πλείους τῶν ὑπουργουμένων ὑπάρχωσιν" ἄτοπον γὰρ ὀλί- 
γαις στιβάσι πολλὰς δουλεύειν ψυχάς. 

78100 Ἄριστον μὲν εἶ χἀν ταῖς παρασκευαῖς χειρουργῶν, κἀν 
ταῖς τροφαῖς ἑστιώμενος " κυβερνᾷς τοῖς ἢ θεραπεύουσι τῶν 
«αρόντων. Εἰ δὲ τὸ τοιόνδε δυσχερὲς τῷ καιρῷ “ ὑπάρχοι, 
μέμνησο, ὅτι μὴ χάμνων ὑκ᾽ ὀχνούντων ὑπουργῇ, “ ἐσθίων 

ο ὡς ὁροῦς] Σότγεαπ ὅδρᾶς νυεὶ 
ῥοῦς. «Ἵἰ. καὶ συνεχρεῖ ὁ ἵπαι- 

ψος. Οϑβησγιβ ἐπ πιδρ. ὁ ἕπαινος 
Δ. Β. πὶ. ε. ϑολνε βμδειιβοσιι εὑς 
οὖρος, νεϊωιὶ μγίπα, ὃ ῥοῦς Ττῖίπο. 
ἴω ὅπα μενεῖ Α. 

ἃ ἐν ταῖς ἢ Δελέτα τίσι τὰ δύο 
Ττίης. εἰ. τ. ὃ. μέμνησο, ὅτι δύο 
μελέτα τισι τὰ ὃνο Οδεποσὶ εὐ, 
Βδεὶ]. μελέτα τ. τ. δ. ἀδειπὶ Α. 
ΒΒ, πἰ. εθο. οἱ ἀοδη δ πιομδϑὲ Ὅ66- 
ὭΘΤιΣ ἴῃ οοστίβοη ϊδ. 
Ὁ εὐθὺς] εὐθέως Α, οἱ πιοχ αὖ- 

πῇ ὑτὸ ἂν τῇ. Τεῖπο. δὸς ῥχο δος 
οὲ Ἰηῖγα ὅ τι δὲ τῇ ψυψῇ (εἰς.) 

ὃ προσενέρεαιἢ προσενέγκῃς Α. 
ξ 

Ὁ Ζηϑήσασα) πηδήσασα Α. 
ς ἣν δὺ ὀργὴν ἐνδυς} ἡ δὲ ὁρ-. 

σιν Β. π|. Ρ. ΤΥῖπο. 

ὑπὸ μὴ ἐσθιόντων, πίνων ὑπὸ μὴ πινόντων, λαλῶν ὑπὸ σιῶ- 

γὴ ἐνδῦσα τῇ ψυχῇ ἐπὶ τὸ μ. Δ. 
Β. τὰ. 866. οἱ ἔοσθο Οεεπεσὶ τλιτ- 

,.ὅο, υδὶ ἐνδοῦσα. Μοχ μένη Ττῖπο. 

ἃ εὐφρανῇς Α. εὐφρανεῖς Τετὶπο. 

ἃ τὴν κατάποσιν] τῶν κατὰ πό- 
οὖρον 

ἹΜὸοχ λόγον 

-ς 

ν λόγον 
πικράβειν τὸ δῶρον Α. δῶ 
κρὸν τὸν λόγον “ κ- γί, “ 

ΓῚ πλουσιώτερον, ἢ “«λείουρ Δ. Β. 
ΤΏ. 860. Θεεμετί ἀρᾶσβο. 

Δ κυβε νᾶρ} “Μαΐμε κοινωνεῖς 
τοῖς ϑεραάπουσι. ΟΟἝβῃοΥ ἔμπρ Ἰὰ 

Ὀ ϑεραπεύουσι͵ ϑεράπσυσι 
ς ὑπάρχοι] ὑκά χει Β 
᾿- ἐσθίων ἀοῖος . 82εα, Νοχ 
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πώντων, ἀνειμένος ὑπὸ -συνεσταλμένων᾽ καὶ οὔτϑ αὐτὸς φλεγ- 
μῆνας ἄτοπον πείσῃ, " οὐδ᾽ ἕτερον ἀγριάνας χαλεπὸν ἐρ- 

γάσῃ. 
401 ἘἘρίξειν καὶ φιλονεικεῖν, πάντῃ μὲν " ἄτοπον, μάλιστα 10 
δὲ ἐν ταῖς παρὰ πότον ὁμιλίαις ἀπρεπές. Οὔτε γὰρ ὧν με- 
ϑύων νήφοντα διδάξειξ τιβ» οὔτ᾽ αὖ μεθύων πρὸς νήφοντος 
πεισθείη. Ἔνϑα δὲ ἂν μὴ παρῇ " πειθοῦς τόλορ, " εἰχῇ σε(1172) 
ἃ παρέχεις διατείνεσθαι. ὁ. 
102 Οἱ τέττιγες μουσικοὶ, οἵ δὲ κοχλίαι 5 ἄφωνοι" χαίρουσι 
δὲ οἵ μὲν ὑγραινόμενοι, οἵ δὲ ἀλεαινόμενοι. "Ἔπειτα προκα- 
λεῖται τοὺς μὲν ἡ Ὀ δρόσος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἐκδύνουσι᾽ τοὺς δ᾽ 
αὖ διεγείρει ἀκμάζων ὃ ἥλιος, καὶ " ἐν αὐτῷ ἔδουσι. Τοι-. 
γαροῦν εἰ βούλει μουσικὸς καὶ εὐάρμοστος ὑπάρχειν. ἀνὴρ, 
ἡνίχα “ μὲν τοῖς πότοις ὑπὸ τοῦ οἴνου δροσισθῇ ἡ ψυχὴ, τότε 

, αὐτὴν μὴ ἔἕα “ προϊοῦσαν μολύνεσθαι᾽ ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν ἐν τοῖς 
ν συνεδρίοις ὑπὸ τοῦ λόγου διαπυρωθῇ, πότε ϑεσκίζειν καὶ 
ᾷδειν τὰ τῆς δικαιοσύνης κέλευε λόγια. 
103 Τὸν προσομιλοῦντα τριχῇ διασκοποῦ, ἢ ὡς ἀμείνονα," ἥ 

-ὡς ἥττονα, ἢ ὡς ἴσον. Καὶ εἰ μὲν ἀμείνονα, ἀκούειν χρὴ, 
καὶ πείθεσθαι αὐτῷ" δ εἰ δὲ ἥττονα, ἀπειθεῖν" εἰ δὲ ἴσον, 30 
συμφωνεῖν" καὶ οὔ ποτε ἁλώσῃ φιλονεικίας. 

104 ἄμεινον τῇ ἀληϑεία συγχωρήσαντα τὴν δόξαν νικᾶν, ἢ 

τῇ δόξῃ συγχωρήσαντα, πρὸρ τῆς ἀληϑείας ἡττᾶσθαι. 
106 Ζητῶν τὴν ἀλήθειαν, οὐ ζητήσεις τὸ ἐκ παντὸς τρόπου 
νικᾶν" καὶ εὑρὼν τὴν ἀλήϑειαν, δξεις τὸ μὴ νικᾶσθαι. 
106 Ἢ ἀλήϑεια παρ᾽ αὑτῇ νικᾷ, ἡ δὲ δύξᾳ παρὰ τοῖς ἕξω. 

ἐσθίων λαλῶν Ὑτχίηο. οἱ ἀνοιμέ- 
ΨῸν ὕσὴ ἀνδιμένορ. ἃ ξηροί.] ἄφωνοι Α. Β. αι 

6 οὐδ᾽ ἕτερον] οὐδέτερ᾽ Β. τι. Οεεδο, ππατᾷο. 
Ν Δ Ὁ δρόσος] ΚΣ κυ ΠῚ. ΡΣ. Τυὶπο., 

101. ο ἐν αὐτῷ) Α. 
ἃ ἄτοπον) ἀνοικεῖον Οϑεποτὶ ἃ ἐν τοῖς) μὲν τοῖς γῇ Ττῖηο. 

ΞΏΔΥΒΟ. 8 ὁ προεῖσαν μολύνεται Β. πι. ῬΓ. 

Ρ νῆψις} πειθοῦς Α. Β. πὶ. 460. 
ΟΘΟΣΠΟΣΙ ἼΠΔΥβΟ. ᾿ ξ Ἔ συνεδρίοιρ]. ἐνυδρίαις Α. τὲ 

- "κη] ἐκεῖ Αι, οἱ ἵπ πιδσᾷ. γ0. τοοθρία. Ἰφοιΐο ἐπ πιᾶσ 

4μη. ΣΟΙ͂. 

ἃ παρόχει) παρόχειρ Β. οἴ Α. Ῥγοὸ 8 εἰ δὲ ἥπτονα) εὸν δὲ ἥτεονα 
νυ Ἷ. ᾿ ὌΝ . ἴὮ. ".. 

΄ 
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(0107 "Βέλτιον μετὰ ἑνὸρ ἐλευθέρου ξῶντα ἄφοβον καὶ ἐλεύϑε- 
ος ροοΨ ὕκάρχειν, ἢ μετὰ πολλῶν ὃἢ δουλεύειν, 

108 "Ὅπερ φεύγεις παϑεῖν, τοῦτο μὴ ὃ ἐπιχείρει διατιθέναν 
 ((Ἱ8)φεύγεις 9 δὲ δουλείαν, φυλάσαου τὸ δουλούεσϑαι. "Ῥκομένων 

- γὰρ δουλεύεσϑαι, αὐτὸς ὑπάρχειν ' πρότερον ἔοιχας δοῦλορ᾽ 
οὔᾳε γὰρ κακία ἀρετῇ κοινωνεῖ, οὔτε ἐλευθερία δουλείᾳ. 

60109 Ὥσπερ ὁ ὑγικίνων οὐκ ἂν ὑπὸ νοδούντων βούλοιτο ϑερα- 
πεύεσϑαι, οὔτε τοὺς συνοικοῦντας " αὐτῷ νοσεῖν" οὕτως οὔτε 

ἐλεύϑερος ἀνάσχοιτ' ὧν ὑπὸ δούλων ὑπηρεεῖσθαι , ἢ τοὺρ 
συμβιοῦντας ἑαυτῷ δουλεύειν. 

110 "Ὅστις ϑέλειρ δούλων ἐκτὸς ὑπάρχειν, αὐτὸς ἀπκολύϑητι 
ϑουλείαφ' ἔσῃ δὶ ἐλεύϑερος, ὃ ἂν ἀπολυϑῇς ἐκιϑυμίας. Οὔτε 
ψὰρ ̓ Αρισεείδης, οὔτε Ἐκαμεινώνδας, οὔτε “υκοὔργος “λου- 

γετοῦντερ καὶ δουλευόμενοι, ὁ μὲν δίκαιος, ὁ δὲ 5 ϑεὸς, ὁ δὲ 
σωτὴρ “ προσηγορεύθησαν" ἀλλ᾽ ὅτι πενόμενοι, τὴν ̓ Ελλάδᾳ 
δουλείας ἀπέλυον. 

11 5" Εἰ ϑέλεις τὴν οἰκίαν εὖ οἰχεῖσδαι, μιμοῦ τὸν Σιπαρτιά. 
την Δυκοῦργον" ὃν γὰρ τρόπον οὗτος οὐ τείχεσι τὴν πόλιν 
ἔφραξεν, ἀλλ' ἀρετῇ τοὺς ἐνοικοῦντας. οὀχύρωσε, καὶ διαπαν- 
τὸς ἐτήρησεν ἐλευϑέραν τὴν πόλιν᾽ οὕτω καὶ 4ὺ μὴ μεγάλ 

“Ἰοαὐλὴν περίβαλλε, καὶ πύργους ὑψηλοὺς ἀνίστα, ἀλλὰ ἴφαν 

ἐνοικοῦντας εὐνοίᾳ καὶ πίστει καὶ φιλίᾳ στήριξε, καὶ δύδὲν εἰς 
αὐτὴν εἰσελεύσεται βλαβερὸν, οὐδ᾽ ἂν τὸ σύμπαν τῆρ κακίας 

, παρατάξηται στίφορ. 

112 Μὴ κπίναξι καὶ γραφαῖρ τὴν αἰκίαν σου περίβαλλε, ἀλλὰ 

107. 
ἃ βέλτιον] ἄριστον Α. 
τ δουλεύειν} δούλων Β, πῃ. ἐος, 

108. 

ἃ ὃ φεύγεις) ὅπερ φ. Α. 
Ὁ ἐκιχείρε!} ἐπιχειρῇ Α. Οεδπο- 

Σὰ ἷμῃ Ἰατβ.: ( «Δ ἀο βῥαυτόν. 

ας δὲ] γὰφ . τὰ δηὶθ δουλεύ- 
ἐσϑαι οὔ. ΤΎπο. 

ἰ πρότερον] Ὠεεεῖ Α. υδὲ ἰ6- 
πιθη ἐμ πᾶτβ. πρότερος. 

102. 

ἃ δαντῷ) αὐτῷ Α, 

110. 

8 ὅς τι ϑέλεις] εἰ βούλε; Α, Β. 
τι. 8. ὅστις θέλει Ττὶῃρ. 

Β ὧν] ἐὼν Δ. 
6 ϑεὺς -- σωτὴο] σωτὴρ --- ϑεὸς 

σογγθοῖου οοὐαά, Α. Β, 

ὰ προῦ κἰθηκων ἐν 
ϑήσαγ Α. Β. τῇ δθρι 
ἸΏΔΥΑΟ. 

ορεῦ- 
ΤΙ -. «Ἷ 

λ11. 

ἃ θέλοις] βούλει σοι Ἀ. Β. σι. 
δος. 80» δἤη. οὐδὲν αὐνὴν εἰδελεύ- 
δσεκαι Ὑτίηο. 
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Ρ.7.  ΗἩΗΒΡΙΣΩΦΡΟΣΨΝΗΣ. ΒΕ. ᾿. 1δι 
σωφροσύνῃ κατάγραφϑ" τὸ μὲν γὰρ ὠλλοῖον, » ἐῶν ὀφθαλμῶν(174) 
ἐστὶν ἐπίκαιρος γοητεία᾽ τὸ δὲ, σύμφυτος καὶ ἀνεξάλειπτος 
καἱ ἀΐδιος οἰκίας κόσμος. 

118. ᾿ἀντὶ βοῶν ἀγέλης, πειρῶ φίλῳν ὀγίλας ἐναγελάζισθαίο 
σον τῇ οἰκίᾳ. | 

1.14 Ὥσπερ λύκος ὅμοιον κυνὶ, οὕτω καὶ κόλαξ καὶ μοιχὸς 
“αὶ παράσιτος " ὅμοιος φίλῳ. Ἡρόσεχε τοιγαροῦν, μὴ ἀνεὶ 
κυνῶν φυλάκων λάθῃς " λυμεῶναρ εἰσδεχόμενος λύκους. ὁ. 

ιἰδ᾽ " Τὸ μὲν γύψῳ λευχανθίξζουσαν σπουδάζειν δαυμάζεσθαι 
σὴν οἰκίαν, ἀπειροχάλου" τὸ δὲ ἦϑος χρηστότητι κοινωνίας 
λαμαρύνειν, φιλοκάλου τὸ ἅμα καὶ φιλανθρώπου. 
116 Ἐὰν ϑαυμάξῃς τὰ μικρὰ, "πρῶτον μεγάλων " ἀξιωθήσῃ" 30 
“Σὰν δὲ κωταφρονήσῃς τῶν μικρῶν, μεγάλως ϑαυμασθήσῃ. 

17 Οὐδὲν μειχρότερον " φιληδονίας, καὶ φιλοχερδείας, καὶ 
ἀλαζονείας" οὐδὲν χρεῖσσον μεγαλοψυχίας, καὶ "κύττα 
φιλανθρωπίας. 

118." ενοχράτους 
Χρημάτων αὐτῷ κομισθέντων ἀπ᾿ »ἡλεξάνδρον, ἐυειάσα, 

«τοὺς κομίξοντας τὸν αὐτοῦ τρόπον, ᾿“παγγείλατε, ἔφη, ᾽41λε- 
ξάνδρῳ, ὃ ὅτι ἔστ᾽ ἂν οὕτω ζῶ, οὐ δέομαι ταλάντων πεντήνον- 
τῶ" τοσαῦτα γὰφ ἦν τὰ πεμῳθέόντα. 4ο 

119 " Ἡρακλείτου. ΕΝ (176) 

219, » ἀξιωϑήσῃ  καναφρονήση Δ. 
ἃ καὶ τῶν] καὶ οπι. Α. Ττίπο. καταφρονηϑήση Βι ἘΝ, τ. δ. τῶν 

Μοκχ ἱρίὰ. ἐπίκαιφο ς Α. Β. πι. 26. μγάλων καταφρονήσεις Οδεμοτὶ 
εἰ εἷο ρίιυγες ἃ. δριιὰ δοῖιο. ϑᾶσχβο.. 
Ὑϊπηλ, ΟΟΦΏΘΥΙΣ ἱπ ΠΊΔΣΑ. μεοζὲμι 
ἐπίηρος. νυ ϊρο, ἐκίχανρος. πτϑιδὸν δὲ] καὶ ἐὰν Α. δὲ οπι. 

114. 
ἃ ὅμοιη»} ὅμο ος Β. πα, Ῥ. ἽΝ -" 

υμεώνας εἰσδεχυμενοςῦ 6- ἃ φιληδονίαρ καὶ φιλοκερδίαρ] 
διπόμενος μμῶνα Α. φιλονερδιυίας κα καὶ φιληδ. Α. Μοχ 

οὐδ πρεῖσσαν ἐπαιορο σύνης καὶ 
1 τὸ Ὡν Α, οἱ γἱυσοο ἡμερότητος, κα ἤματος, οὶ Ῥΐμτει 

οὐπο 6ϑδβιι 

ΠΝ ΟΝ, Μοχ ὅμα να Βεὸ τὴ οοἀὰ. ἀριυὰ δεϊμοννιιπ, 
118. 

"18. ἃ ϑ8ῖο Α. Τεῖμῳ. οοἱῖ. δυρχα 48. 
400 τῶν Ὁ ὅνοε ἱπροχυὶ εχ Α.. 

α πρῶτον ῶ Δ. τῶν Β. 
ΤΏ. δεο. ὕο αν  Αο  τὸ τῶν ΒΕ, δ 8,ς Α, Αμεσαδ, ἰοιησδδῖο Τ πο. 
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᾿ἀνϑρώποιάι πᾶσρ μέτεστι γιγνώσκειν" ὀρντοὺρ, καὶ σφ- 
φρονεῖν. 

1900 "5" Ἡρακλείτου. 
᾿Δνὴρ ὁκότ᾽ ἂν μεϑυφϑῇ, ἄγεται ὑπὸ σαιδὸς ἀνήβου σφαλ- 

λόμενος, οὐκ ἐπαΐων ὅκη βαίνει, ὑγρὴν τὴν ψυχὴν ἔχων, 
» Αὄδη ψνχὴ σοφωτάτη, καὶ ἀρίστη, 

491 " Ἐχ τῆς Νικρλάου ᾿Εθῶν Συναγωγῆθρ, 
᾿ Ἰβήρων αἱ γυναῖκες καὶ ἕτος ὅ τι ἂν ὃ ἐξυφήνωσιν ἐν κοινῷ 

᾿ς δεικνύουβιν" ἄνδρες δὲ χειροτονητρὶ χρίναντες τὴν πλεῖστα 
δρ ἐργασαμένην προτιμῶσιν. "Ἔχόυσι δὲ καὶ μέτρον τι ξώνης, ἡ 

τὴν γαστέρα περιλαβεῖν ἂν μὴ δυνηθῶσιν, αἰσχρὸν ἡγοῦνται. 

199 " Θουκυδίδου δημηγορίας Αακεδαιμονίων. 
Σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν, οἵ τινες τἀγαϑὰ ἐς ἀμφίβολον ἄσφα- 

λῶς ἔϑεντο, καὶ ταῖς ξυμφοραῖς οἱ αὐτοὶ εὐῤξυνετῴώτερον ἂγ 
προσφέροιντο, 

1095 5 Μενεδήμου. 
Μενέδημος, νεανίόκου τινὸς εἰπόντος, μέγα ἐστὶ τὸ τυχεῖν 

75 ὧν ἄν τις ἐπιθυμῇ, δἶπε᾽' Πολλῷ μεῖξόν ἐστι, τὸ μηδὲ ἐπιϑψ- 
μεῖν ὧν μὴ δεῖ. 

1924 κα Πλάτωνος ἐκ τῆρ. Σωκράτους ᾿Απολογίαρ. 
" Τὸ γὰρ τοὶ θάνατον δεδιέναι, εἷ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλό ἐστιω) 

.(476)η δοκεῖν σοφὸν εἶναν μὴ ὄντα" δοκεῖν γὰρ εἰδέναν ἐστὶν ἃ οὐκ 
οἶδεν. Οἷδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὰν ϑάνατον, οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει 
τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὃν τῶν ἀγαϑῶν᾽ δεδίασι δὲ 

" ἑφυτοῦς] δωυξτοὺς Β. 1. 
500. 

122. 

120. 

ἃ δ8ῖ5 Α, Ττῖπο, ὙΑΪ]θ8. 
» αὔη ψυχὴ) ὟΝ. αὐγὴ ξηφὴ σο- 

φωτάτη. Νεινίεῖῦ, μδθο νδυίεῖαβ 
σομέϊιη ἀδῖ": αὐγὴ πιεπάοειιπι οδὶ 
Ρτο. αὕη, οὲ ξηρὴ οἰμράρια εἷος- 
ἐξηθαν δόμον. αὔη ξηρὴ Α. εοᾷ 

᾿ΐθαπι παροὶ δι))αιοῖπηλι. 
ὁ ἰηῖγα ΧΥΤ]. 45. Ρ-. 160, 52. 

δ Ορδιιοσ. 

.181. 

ἃ ὅ8ϊς Α. Ττίπο, 
“Ὁ ἐξυφανωσιν) ἐξυφήνωσιν Ὠδ- 

πιᾶβο. ὅοδονν. 

Ῥ. 613. 

ἃ δίο Α. διῃιρ]οϊίοῦ Θονκχυδέ- 
δου Ὑτίπο. 5611. 1Ρ. χ8, 

ἃ 8ἷς. Α᾿ 56 ἤοπιδκαῖδ Ττίμο, 

8 δία Α, 8ς. ΓΝ 29, Α. 58᾽π1}}}- 
οἶτον Πλάτωνος ΤΎϊΗης. 

Ρ Τὸ γὰρ -- οἶδεν νῸ]αρ οὔΐεξα 
οὐϊὰὶ . Ηκαροϊ οἴΐδπι ΒΒ. χὰ. 
86. ἀρ δῃ, ̓εἴ ΒΒ. δος ἔν. {6 δι:- 
δΡ᾽ σαπίιιΣ: Φαντάξονναι δέ τινες 
σ«ολλάκις. καὶ δοκοῦσι τινες εἶναι, 
καὶ οἴονται τοῦτο εἶναι τῶν ἐν- 
ϑρώπων πάντων μέγιστον ὄντων 
ἀγαϑώὼν. δεδίαδι κ΄ τ. 1. 



Ρ. 75. ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗῊΣ,. Ε. 158 

5 ὡς εὖ εἰδότες, ὅτι μέγιστον τῶν κακῶν ἔστι. Καὶ “ τοῦτο 
᾿πῶς οὐκ ἂν " ἀμαϑία ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, [ἡ τοῦ οἴεσϑαε 
εἰδέναι, δούκ οἶδεν; ᾿Εγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες, δ τούτῳ χαὶ ἐνταῦϑα 
ἴρως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰ δή τῷ σορώτε- 
ρός του φαίην εἶναρ, τούτῳ ἂν, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ ἴ0 
τῶν ἐν ἄδου, οὕτω καὶ οἴομαι οὐχ εἰδέναι" " τὸ δὲ ἀδικεῖν, καὶ 
ἀπειθεῖν τῷ βελτίονι καὶ ϑεῷ καὶ ἀνθρώπῳ, ὅτι κακὸν ' καὶ 
αἰσχρόν ἐστιν οἶδα πρὸ οὖν τῶν καχῶν ὧν οἶδα, ὅτι κακά 
ἐστιν, ἃ μὴ οἶδα, εἰ καὶ ἀγαθὰ ὄντα τυγχάνει, οὐδέποτε φο- 
βήσομαι, οὐδὲ ἢ φεύξομαι. 

125 «Πλάτωνος ἐκ τῆς Σωκράτους ᾿Απολογίας. 
Οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι, ἢ πείϑων ὑμῶν͵ 

καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους, μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι, 
μήτε χρημάτων πρότερον , ἡ μήτε ἄλλου τινὸς οὕτω σφόδρα, 
ὡς τῆς ψυχῆς, " ὅπως ὡς ἀρίστη ἕσται" λέγων ὅ ὅτι οὐκ ἐκ χρη:30 
μάτων ἡ ἀρετὴ γίνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς τὰ χρήματα, καὶ τἄλ᾽᾽ 
ἀγαϑὰ τοῖς ἀνϑρώποις “ ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. 

426 «Τοῦ αὐτοῦ. 
. ᾿Αλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο᾽ εὖ γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὺ ἀ-(77) 
ποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον. ἐγὼ λέγω, ρὐκ ἐμὰ μείζω 
βλάψητε, ἢ ὑμᾶς αὐτούς, Ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν, 
οὔτε Μέλητος, οὔτε νυτρρ᾽ οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιντο. Οὐ γὰρ 
οἶμαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσϑαι" 80 
ἀποκτείνειεν μέντ᾽ ὧν ἴσως, ἢ ἐξελάσειεν, ἢ ἀτιμάσειεν. 

127 « Πλάτωνος Πολιτείας γ. 

᾿Δλλὰ μὴν οὐδὲ φιλογέλῳτας δεῖ εἶναι" σχεδὸν γὰρ ὅτ᾽ ἄν 

ἧς εὖ) οὐθὲν Δ. ταρτα. 
Ρ “0 ,α 8,6 Α. δα} Ὁ. 50. Α, οὐδὲν 
ὰ τοῦτο πος} τοῦ “περὶ Α. γὲρ ἄλλων Ττῖπο. 

ϑίᾳ ἀλήθεια Α. ΤΩρο. Β μήτε ἄλλου κτινὸς οὕτω σφό- 
Μοχ ἐμαί ἢν δρα] μὴ δὲ ὄντος σφόδρα Ττῖηο. 

. Ὁ. πι. μὴ δέοντως σφόδρα. Α» 
ὃ αὶ τοῦ) ἢ δο Α. ἡ τοῦ τρῖτᾷ. ΒῚ ἐν τα 
ᾷ τούτῳ] τούτων Β. τ). ὈΓ. - 6 ὅπως οὖς] ες “οἱ. Α. Τυΐμηςο. 

Ττμο. ΜῸχ περὶ τῶν οἵ. Β. [1. ὰ ἅπαντα) οπι. Α. Ττῖπο. ἴδεα---' 
Ῥτ. Ὑτίηο, δημόσιᾳ Ὑχὶηο. 

5 τὸ] τῶν Ττίπρ. Β. . χὰ. Μοχ. 20. 
ἐἰπιϑεῖν Α. 8 ϑῖ. Ὑτχίῃς, δοῖ!. Ρ. 50. Ο. ἐπ. 

ἱ καὶ αἰσχρόν ὐ ἐστι») εἶναι τοῦ- πῶς ἀτιμώσειεν Ὑτίης. εὖ. 
ξβν Β. πὶ, ῥζσ. - 187. , 

κ δ ὐξούδὴ φϑέγεομαι Α. Τείδο. 8 8510 Α. 861]. ῥ. 588. Τοῦ αὖ- 



Ἢ : 

ι 

ιδ4 ΙΩΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ. 1. δ. 

τις ἐφίῃ ἰσχυρῷ γέλωτι, ἰσχυρὰν καὶ μεταβολὴν ξβητεῖ τὸ ὃ τοι- 
οὔτο. Δοκεῖ μοι, ἔφη. Οὔτε ἄρα " ἀνθρώπους ἀξίους λόγου 
κρατουμένους ὑπὸ γέλωτος, ἄν τις ποιῇ, ἀποδεχτέον" πολὺ 
δὲ ἧττον, ἐὰν ϑεού. 
4 Θάλλουσα λυπῇ τοὺς ἄγαν ὑπέρφρονας. 

428 « Πλάτωνος Πολιτείας γ. 
40 ἢ" Τί δαί; σωφροσύνης ἄρα οὐ δεήσει ἡμῖν " τοῖς νεανίαις; 
Πῶρ δὲ οὔ; Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήϑει οὐ τὰ " τοιάδε μέγι- 
στα, ἀρχόντων μὲν ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας τῶν 
α«ερὶ πότους καὶ ἀφροδίσια καὶ περὶ ἐδωδὰς ἡδονών; Ἔμοι- 

᾿γ8 δοκεῖ. ες ᾿ 

199 « Τοῦ αὐτοῦ. ᾿ 
, Ὁ Τῶν μὲν ἀναγκαίων ἡδονῶν τὸ καὶ ἐπιθυμιῶν δοχοῦσί 

(4718 ινες ἐμοὶ εἶναι παράνομοι, αἷ κινδυνεύουσιν ἐγγίνεσθαι μὲν 
ἐν παντὶ, κολαζόμεναι δὲ ὑπό τε τῶν νόμων, καὶ τῶν βελ- 
τιόνων ἐπιθυμιῶν, μετὰ λόγου, ἐνίων μὲν ἀνθρώπων ἢ «αν- 

βοτάπασιν ἀπαλλάττεσθαι, ἢ ὀλίγαι λείπεσθαι, καὶ ἀσθενεῖς’ 
τῶν δὲ ἰσχυρότεραι καὶ πλείους. Δέγεις 5 δὴ τίναρ, ἔφη, ταύ- 
τας; Τὰς περὶ τὸν ὕπνον, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐγειρομένας, ὅτ᾽ ἂν 
τὸ μὲν ἄλλο τῆς ψυχῆς εὕὔδῃ, ὅσον λογικὸν καὶ ἥμερον, καὶ 
ἄρχον ἐκείνου τὸ δὲ ϑηριῶδές τε καὶ ἄγριον, ἢ σίτου ἢ μόθης 
σ«λησϑὲν, σκιρτᾷ τε, καὶ ἀπωσάμενον τὸν ὕπνον ξητεῖ ἱέναι, 

᾿ καὶ 4 ἀποπιμπλάναι τὰ αὐτοῦ ἤϑη᾽ οἶσθ᾽ ὅτι πάντα ἐν τῷ 

τοῦ Ὑχίπο. Ἀέλητος Ὁτο Δέλιξος Ὁ τί δαί; τί δέ Α. 
᾿ς Ὁ δπ, α τοῖς νεανίαις) αὐτοῖς Α, ἡμῖν. 

» τοιοϑτο] τοιοῦτον Α. κοϊΐσυα νὴῇρ Β. πὶ. Ρσ, ἡμῖν αὐτοῖς Ὧι. δ6ς. 
δυΐις ἔν. οὐ Α, ἵπ Ρτίποὶρίο 

ἕλωτα δεῖ ἀεὶ εἶναι. ὅταν τίς 
σχεδὸν γὰρ ἐφίῃ Ὑτίης. 

ο ἀνθρώπους) βασάνους Τετίηο. 
εἴ τῶοχ χρατουμένας, 

ἃ Ψυϊᾷφο ργδϑοοάυμξ, Θάλλουσα 
λυπῇ τοὺς ἄγαν ὑπέρφρονας. Οἰϊδο 
οι ἀπ οπεπῖθεδ Σπθλσδηΐβ 80.» 
δἷπε, τιϑοὸ πο ρογιΐπογο νυν ἀθδΏισ, 
οπιἑεὶ. ϑοηονν. Οοδησγιιδ ἱἢ ΤΔτΒ. 
εσεδε αἰϊσμέὰ νἑώεμν. υκῖ] Ῥχο- 
οὐ 1ο Δ. 1, οδὲ διορδειιδβ.0 [ὼ 

᾿" Τυΐπο. δουδύῆις πἷο ἐγαρίοιι ρχϑο- 
οοὐθμῖτὶ ἔσαρπιδηΐο δἀμδοσχοῖ. 

128. 
ἃ 8515 Α. δαὶ]. ». 589. 8: πιρ]1- 

οἷϊες λάτωνος τῆ 99 

ἡμῖν τίς. καὶ πῶς Ἰτίπο. 
ἃ τοιάδε] τοιαῦτα δὲ Α.. τοεαῦ- 

ξεα Β. πι. ἐεο, αὐτὰ τοιάδρ Τχίηο. 

180. 

ἃ 80 Ὑσῖσο, 8011. ΙΧ, Ρ. 521. 

, ὃ δὴ τίναρ)] δέ τ. Β. Μὸοχ εῶν 
ὕπνων Τγμο. 

ἃ ὁποπκιμπλάναι)) ἀἁ Σ 
ται Β. Μοχ ὥσϑ᾽  αΎΦ Τα. 
οἱ εἶναι ργο ποιδὲν. : 



Ρ. 76. ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ͂Σ. ΒΞ ιδδ᾽ 

τοιούτῳ τολμᾷ ποιεῖν, ὧρ ἀπὸ πάσης λελυμένον τε καὶ ἀπηλ- 75. 

λαγμένον αἰσχύνης καὶ φρονήσεωρ' μητρί τε γὰρ " ἐπιθυμεῖ. 
μίγνυσθαι, ὡς οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλῳ τε ὁτφοῦν, ἀνϑρώ- 
«κῶν, καὶ θεῶν, καὶ θηρίων μιαιφονεῖν τὸ ὁτιοῦν, βρώματός 
τε ἀπέχεσθαι μηδενός" καὶ ἑνὶ λόγῳ, οὔτε ἀνοίας οὐδὲν ἐλ- 
λείπει, οὔτ᾽ ἀναισχυντίας. ᾿Δ4ληθέστατα, ἔφη, λέγεις. "Οὐ 
ἂν δὲ γ᾽ οἶμαι ὑγιεινῶς τιβ ἔχῃ αὐτὸς αὐτοῦ καὶ σωφρόνωρ, 
καὶ εἰς τὸν ὕπνον ἴῃ, τὸ λογιστικὸν μὲν ἐγείρας αὐτοῦ, καὶ 
Ἑστιάδας λόγων καλῶν χαὶ σχέψεων, εἰς σύννοιαν Ἱ αὐτὸς αὐ. 10 
τοῦ ἀφικόμενορ᾽ τὸ ἐπιϑυμητικὸν δὲ, μήτ᾽ ἐνδείᾳ δ δοὺς, μή- 
τε πλησμονῇ, ὅπωρ ἂν χοιμηϑῇ; καὶ μὴ παρέχῃ ϑόρυβον τῷ 
βελτίστῳ χαῖρον ἢ λυπούμενον, ἀλλ᾽ ἐῶν αὐτὸ καθ᾽ ξαυτὸ 
μόνον καϑαρὸν σχοπεῖν καὶ ὀρέγεσθαι τοῦ αἰσϑάνεσθαι ὃ μὴ 
οἶδεν, ἢ ἢ τι τῶν γεγονότων, ἢ ὄντων, ἢ καὶ μελλόντων" 
ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ ϑυμοξιδὲς πραῦνας, καὶ μή τισιν εἷς ὀργὴν 
ἐλθὼν, κεκινημένῳ τῷ ϑυμῷ καθεύδῃ, ἀλλ᾽ ἡσυχάσας μὲν τὼ 
δύο εἴδη, τὸ τρίτον δὲ κινήσας, ἐν ᾧ τὸ φρονεῖν ἐγγίνεται, (170) 
οὕτως ' ἀναπαύηται, οἷσθ᾽ ὅτι τῆς ἀληϑείας ἐν τῷ τοιούτῳ 30 
μάλιστα ἅπτεται, καὶ ἥκιστα " παράνομοι τότε αἷ ὄψεις φαν- 
τάζονται τῶν ἐνυπνίων. Παντελὼς μὲν οὖν, ἔφη, οἶμαι οὕ- 
τω. Ταῦτα ' μὲν τοίνυν ἐπιπλέον ἐξήχϑημεν εἰπεῖν" ὃ δὲ βου- 
λόμεθα γνῶναι, τόδ᾽ ἐστὶν, ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ̓ 

᾿μἄνομον ἐπιπυμιῶν εἶδος ᾿ἐχάστ ἕνεστι, καὶ πάνυ δοκοῦσιν 
ἡμῶν ἐνίοις μετρίρις εἶναι, ζοῦν ο δὲ ἄρα ἐν τοῖς ὕπνοις 
γίνεται ἔνδηλον. 
1850 " Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Συμκποσίου. 

Πᾶσα ὃ" γὰρ πρᾶξις ὠδὶ ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς πραττομένη, 80 
οὔτε καλὴ ̓  οὔτε αἰσχρὰ, οἷον ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, ἢ πίνειν, 
ἢ ἔδειν, ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι τούτων αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ κα- 

Φ ἐκιθυ 1] ἐπιχειρεῖ Οδεπατὶ τὰ τὸ δὲ ἕνερον ΤΥΐπο. ὑτὸ νὸ 
πηδῶν οἷ, οἴσάο, ἐπιχειρεῖν οἶκον δ. κ᾿ 
Ῥ Ῥ ξξοπο. Μοχ ἀλλ᾽ ὅτε ὅτφ δ παρανομεῖ Ὑτίωο. δὲ ΟΣ ΟΣ), 

τκίης. 
ξ αὐτὸς αῬεοῦ] ἐ. αὐἰεῷ Θῳ- “ἢ μέντοι ἐπιπλέον Τχσίῃς, 

ΠΡΟΣ πᾶτβο. 
ξ δοὺς] δὸς Β. Νος δαντῷ το 180. 

ἐών αὐτὸ Ττίιο. ἃ ϑὲς Α. Ττίπο, 80,}.. Β. 180. 

5 ἥ τι) ὅτε Β. τὶ πιοχ οσι. Ἐ" 
ιαῇ. ΟῚ Β ἃ Α. Μι αὐτὸ 
ὑ ὠναπαύηται)ὴ ἀναπαύεται Β. οῃι. τὴ Ὁχ καϑ' αὐεῦ. 



ΠΗΞΩΗ͂ΝΕΕ ̓  
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186 ΙΩΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ οτοδ. 
λὸν οὐδέν᾽ ἀλλ᾽ ἐν " τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχϑῇ, τοιοῦτον ἀπὲ 

᾿ βη. ᾿ Καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ ὀρϑώς, καλὸν γίγνεται; 
μὴ ὀρθῶς δὲ, αἰσχρόν" οὕτω δὴ καὶ τὸ ἐρᾶν, καὶ ὁ ἔρως οὐ 
σᾶς ἐστι καλὸς, οὐδ᾽ ἄξιος ἐγχωμιάξεσϑαι, ἀλλ᾽ ὁ καλῶς 
«οτρέπων ἐρᾶν. 

481 ᾿ Πλάτωνος. 

40 Ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐκὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν, δου- 
λεύξιν ἐθελοντὰς ἡντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς, μὴ κολακείαν, 
μηδὲ ἐπονείδιστον εἶναι" οὕτω δὴ ὃ καὶ ἄλλη μία μόνη δου- 
λεία ἑκούσιος λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ περὶ 
τὴν ἀρετήν, Νενόμισται γὰρ δὴ ἡμῖν, ἐάν τις τινα θέλῃ ϑε- 
ραπεύειν, ἡγούμενος δι᾽ ἐκεῖνον ἀμείνων ἔσεσθαι, ἢ κατὰ 
σοφίαν τινὰ, ἢ κατὰ ἄλλο ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ 
ἐθελοδουλεία οὐκ αἰσχρά ἐστιν, οὐδὲ κολακεία. 

, (180)182 " Πλάτωνος ἐχ τοῦ Φαίδωνος. 

50 “Αρίστον δὲ τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσϑαι, ἀλλ᾽ ὅλι- 
γώρως ἔχειν, καὶ κοσμίος. 

133 " Πλάτωνος. 
Εἰ δὲ βούλοιό γε καὶ τὴν μαντικὴν εἶναι, συγχωρητέον ἔχ, 

'στήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, καὶ τὴν σωφροσύνην αὐτῆς 
ἐπιστατοῦσαν, τοὺς μὲν ἀλαξόνας ἀποτρέπειν, τοὺς δὲ ἀλη- 
δεῖς μάντεις καϑιστάναι ἡμῖν προφήτας τῶν μελλόντων. Κα. 

τεσκευασμένον δὴ οὕτῳ τὸ ἀνθρώπινον γένος, ὅ ὅτι μὲν ἐπωστη- 
μόνως ἂν πράττοι καὶ ζῴη, ἐγώμαι" ἡ γὰρ σωφροσύνη φυ- 

κω λάττουσα οὐχ ἂν ἐῴη παρεμπίπτουσαν τὴν ἀνεπιστημοσύνην 
συνεργὸν ἡμῖν εἶναι. 

184. Ἔστι δὲ δὴ, ὡς ἔοικεν, ὃ νῦν λέγεις, ὅτι ἡδοναὶ εἰσί 
- φινες, αἱ μὲν ἀγαϑαὶ, αἴ δὲ κακαί" ἦ γάρ; Ναί. "Δρ᾽ οὖν 

ἀγαθαὶ μὲν αἱ ὠφέλιμοι, κακαὶ δὲ αἵ βλαβεραί; Πάνυ γε. 
᾿Ἰϑφέλιμοι δὲ αἴ ἀγαθὸν ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ αἷ κακόν; Φημί. 

᾿- τῇ πράξει] ἀδαϑβὶ δτιΐοιι]ιι8. Α. 1533. 
Τηης α ϑο Τυηο. Οοόποσ.: 1άεηι ἐπ 

Ολανπιίάε. 8011. Ρ. 178. Ο. εἰ δὲ 
8 81. Τα. δ, ϑγαιρ. Ρ. 18{. βούλεται καὶ Ττῖμς, ὩΡῚ προφήτας 

Β. ὅσπερ, ἮΤ -“«“γένος ὅτε μὲν οτι. 
ΟΡ κ λη] ὡς ἄλη Α. Ττίης, 134. 
μόνη ΩΝ ΤχΙησ. 8 Ῥίαίοπὲο ἱπ Οαοτρία. ϑδῖς Οος- 

132. . ἈΕΣ: 501]. Ρ. 499. ὦ. ])θεεῖ Ἰοοῖς 
ἃ ϑἷο Α. 801, ρ. 68. Ο.͵ ἰθοβδεχοῖ οὐπὶ μχθοθάοπὶο 
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Φ4.᾽ οὖν τὰς τοιάσδε λέγεις, οἷον κατὰ τὸ σῶμα, ἃς δὴ γῦν 
λέγομεν ἐν τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἡδονὰς, εἶ ἄρα τούτων αἴτῸῸ ᾽ 
μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι ὧν τῷ σώματι, ἢ ἰσχὺν, ἢ ἄλλην τινὰ 
ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὐταὶ μὲν ἀγαϑαὶ, αἱ δὲ τἀναντία τού- ᾿ 
τῶν, κακαί; Πάνυ γε. Οὐκ οὖν καὶ λῦπαι ὡσαύτως, αἴ μὲν 
χρησταί εἶσιν, αἱ δὲ κονηραί; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκ οὖν τὰς μὲν 

᾿ χρηστὰς καὶ ἡδονὰρ καὶ λύπας καὶ αἱρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον; 
Πάνυ γε. Τὰς δὲ πονηρὰς οὔ; 4Ζῆλον γὰρ δή. Ἕνεκα γὰρ 
δήπου τῶν ἀγαθῶν ἅπαντα ἡμῖν πρακτέα ἐστί" --- καὶ τῶν - 
ἀγαθῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ ὡς τἄλλα, καὶ τὰ ἡδέα πράττειν, ἀλλ 
οὐκ ἀγαθὰ τῶν ἡδέων; Πάνυ γε. Ἶ4ρ᾽ οὖν παντὸς ἀνδρός(181) 
ἐστιν ἐκλέξασθαι ποῖα ἀγαθὰ τῶν ἡδέων ἐστὶ, καὶ ποῖα κακά;30 
ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς ἕκαστον; Τεχνικοῦ. ᾿Δναμνησθϑώμεν δὴ ὧν 
αὖ ἐγὼ εἷς Πῶλον καὶ Γοργίαγ ἐτύγχανον λέγων" ἔλεγε γὰρ 
αὐτὸς, εἰ μνημονεύεις, ὅτι εἶεν ̓Νὰἀρασκευαὶ, αἴ μὲν μέχρι ἡδο- 
φῆς αὐτὸ τοῦτο παραόσκευάξουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον͵ 
καὶ τὸ χέῖρον᾽ αἵ δὲ γινώσκουσαι, ὅτι τε ἀγαθὸν , καὶ ὅτι κα- 
κόν" καὶ ἐτίϑουν τῶν μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν᾽ μαγειρικὴν 80 , 
ἐμπειρίαν, ἀλλ᾽ οὐ τέχνην" τῶν δὲ σ«ερὶ τὸ ἀγαθὸν, τὴν ἰα- 

τρικὴν τύχνην. 
188 8 Πλάτωνος. 

Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω ν τίθεμαι, καί φημι ταῦτα ἀλη. 
9ῆ τ νας, Εἰ δέ ἐστιν ἀληϑῆ, τὸν βουλόμενον ὡς ἔοικεν εὐ- 
δαίμονα εἶναι, σωφροσύνην μὲν ἀσχητέον καὶ διωκτέον ἐστίν 
ἀκολασίαν δὲ φευκτέον, ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος " ἡμῶν᾽ ᾿καὶ 
παρασκευαστέον ἑαυτὸν, μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κο- 
λάξεσθαι" ἐὰν δὲ δεηθῇ ἢ αὐτὸς, ἢ ἄλλος τις τῶν ᾿οἰκείων, 
ἢ ἰδιώτης, ἢ πόλις, ἐπυθετέον δίκην, καὶ κολαστέον, εἰ μέλ- 
λει εὐδαίμων εἶναι. Οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ σκοπὸς εἶναί, πρὸς 40 
ὃν βλέποντα δεῖ ξῇν᾽ καὶ πάντα εἰς τοῦτο τὰ αὑτοῦ συν- 

τείνοντα, καὶ τὰ τῆς α«όλεως, ὅπως δικαιοσύνη παρέσταε᾽ 

καὶ σωφροσύνη τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω πράτ- 
τῆν" οὐχ ἐπιϑυμίας ἐῶντα ἀκολάστους εἶναι καὶ ταύτας 

Ττίπο. δὴ οπι. Τιίπο. ὃν ψῦν πάντα δηῖο ἀληϑῆ ἡπδοτίξ Β. εἶ 
εἰ δὴ Ῥγο αὖ δπὶϊο αἰφέλιμοε. δὴ Ττίπο. 

1534. ο ἡμῶν] ὑμῶν Α. ἕχασεον ἧς- 
ἃ δὶς Α. Τείηο. 8561]. Οοσᾷ. Ρ. Τεῖποι 11:86 ἐποαιιαπενς Ροεὶ εὑ- 

507. ' δαίμων εἶναι εὐϊϊα διιιῖ 6χ Δ. υδὲ 
τίθημι) είθεμαι Α. Β. τ). δθ0ῦ. τοῦτο ταυτοῦ. 
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ἐπιχειροῦντα πληροῦν, ἀνήνυτον κακὸν, λῃστοῦ βίον ζῶντα; 
οὔτε γὰρ ἂν ἄλλως ἀνθρώπῳ προσφιλὴς εἴη ὁ τοιοῦτος, οὔτε 
ϑεῷ᾽ κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος. “Ὅτῳ γὰρ μὴ ᾧ κοινωνία, 
φιλία οὐκ ἂν εἴη. Φασὶ δὴ σοφοὶ, οὖ Καλλίκλειβ, καὶ οὐ- 
ρανὸν, καὶ γῆν, καὶ ϑεοὺς, καὶ ἀνθρώπουρ τὴν κοινωγίαν 

(189)συνέχειν, καὶ φιλίαν, καὶ χοσμιότητα, καὶ σωφροσύνην, καὶ 
δικαιότητα" ’καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, 
εὗ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν, οὐδὲ ἀχολασίαν. Σὺ δέ μοι δο- 
«εῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὦν’ 
ἀλλὰ λέληϑέ σε, ὅτι ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν ϑεοῖς καὶ 
ἐν ἀνθρώποις. μέγα δύναται" σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴει δεῖν 
ἀσκεῖν, γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖρ. 
486 κε᾽Ιαμβλίχου ἐχ τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς “τὴν “«ερὶ 

Σωφροσύνης. 
Τὰ αὐτὰ δὴ οὖν καὶ περὶ πασῶν τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆρ 

ἀποφαίνομαι, τὴν συμμετρίαν αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας, καὶ εὐ- 
ταξίαν ϑυμοῦ τὸ καὶ ἐπιθυμίας, καὶ λόγου, κατὰ τὴν προσή- 
κουσαν ἢ ἑκάστῳ τάξιν, εὐκοσμίαν᾽ καὶ τούτων ἡ τοῦ ἄρχεια 
τὸ καὶ ἄρχεσθαι ἐν δέοντι γινομένη διανομὴ, σωφροσύνῃ ἂν 
εἴη πολυειδής. 

ΠΕΡῚ ΑΚΟΜΔΜΑΗΣΙΩΗ͂Σ. ς. 

1 " Σοφοκλέους. 
40 Σοφοκχκλῆν ἤρετό τις πρεσβύτην ὄντα, εἶ ἔτι ἢ πλησιάζοι 

γυναικί" ὁ δ᾽, Εὐφήμει, ἔφη" ἀσμενέστατα ἀπέφυγον ὥσ- 
περ λυττῶντα καὶ ἄγριον δεσπότην. 

ῷ "᾿Αντιαϑένους. 
᾿Αντισϑένης ἕλεγεν, τὰς μὴ κατὰ ϑύραν εἰσιούσας ἡδονὰς 

βοἀναγκαῖον μὴ κατὰ υϑύραν πάλιν ἐξιέναι" " δεήσειν οὖν τμη- 
ϑῆναι, ἢ “ ἐλλεβορισϑῆναι. 

156. Ῥ πλησιάξῃ πλησιάζοι Α. Ὧδ8 
ἃ 8.6 Α. ϑἰπιβίϊοίτοσ ᾿αμβλίχου ϑορῇβοοϊίε αἀϊοῖο νἱὰς Αδεϊπ δὰ 

Τυίμο. ῬΙδιοηὶς Ἀδιρ. 1 3. Ρ. 351. 
Ὁ ἑκάστῳ) ἑκάστου Οοεπετὶ πιδτ- 

8ο. Ετ εἰς ἄπο οοὐε, ἀραὰ ὅϑοδο- α ὅ5ϊς Α. 
. πίατα, » θύρας] ϑύραν Α. 

ς δεήσειν) δεήσει Α. 
1. ἃ ἐλλεβορίσϑαι ἐλλεβορισθῆναι 

ἃ ϑὶς Α. Α. Ὠδηιδεο. 



ΠΒΝΗΝ 
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᾿ ᾿ » ᾿ [ ͵ 

ἢ 
Ρ. 78. 469 

8 "Διογένους. - (485) 
Ὃ Διογένης τοὺς πολλοὺς ἔφασχεν, ῥῶντας μὲν ἑαυτοὺς 

σήκπειν λουτροῖς τέγγοντας, καὶ ἀφροδισίοις τήκοντας, ἀπο- 
θνήσκοντας δ᾽ ἐν ϑυμιάμασι τὸ σῶμα κελεύειν ἀποτίθεσθαι, 
τοὺς δ᾽ ἐν μέλιτι » ὑχὲρ τοῦ μὴ ταχέως κατασαπῆναι. 

4 5" Τοῦ αὐτοῦ. 
Ζιόγένης ἔλεγεν τῶν οἴκων ἔνϑα πλείστη τροφὴ πολλοὺς 

μῦς εἶναι, καὶ γαλᾶρ' καὶ ν δὴ σώματα τὰ πολλὴν τροφὴν 
δεχόμενα, καὶ νόσους " ἴσας ἐφέλκεσϑαι. 40 

ὅεκ Διογένης πρύς. τινα νέον περιττῶς καλλωπιζόμενον, Εἶ 
μὲν πρὸς ἄνδρας, ἀτυχεῖς, εἶπεν" εἰ δὲ πρὸς γυναῖκας, ἀδι- 
κεῖς. 

6 «᾿Βρυξιμάχου. β 
» ᾿Ερυξίμαχος τὴν συνουσίαν μικρὰν ἐπιληψίαν ἔλεγεν, 

καὶ χρόνῳ μόνῳ διαλλάττειν. 
7 «Δ᾽ υτιφῶντορ. 
Ἔνθα τὸ ἡδύ ἔστι πλησίον αου καὶ τὸ λὐπηρόν' αἷ γὰρ 

ἡδοναὶ οὐκ ἐκ σφῶν αὐτῶν ἐκκορεύονται, ἀλλ᾽ ἀχολουϑοῦ- 
δεν αὐταῖς λύπαι καὶ πόνοι. 
8 « Μουδωνίου. 

»᾽ Ἀρχὴ τοῦ μὴ κατοκνεῖν τὰ ἀσχήμονα τὸ μὴ κατοχνεοῖν 
τὰ ἀσχήμονα λέγειν. 

ΠΕΡῚ ΑΚΟΑΑΣΙΑΣ ς. 

9 εΣωχράτους. 

Σωχράτης ἔφη, τοὺς μοιχοὺς ὅμοιόν τι ποιεῖν τοῖρ μὴ 50 

«8... Ὁ 

.ἃ ϑ8ία Α, 
» δὴ σώματα] σώματα δὴ Ὠδ8- 

τλδες. 
ο ἔσους] ἴσας Πδιπαθο. Οοεμοτὶ 

τπᾶτβο. πολλὰς Μ88. δρυὰ δοδο- 
γεὶϊι;. ς 

δ ϑϑῖ. Α 
Ὁ Πομιοοχίῖϊο δος ἀϊοίτε ἔτὶ- 

Ῥιάι Θαϊεαις ἐπ Π|. ἙἘρίάειι. 
Οοπι. 5. Τ᾿ Υ. Ρ. 598, δ0ο. δὼ. 
Βανί! γι άδ ἰηΐγα 4. ὧδ ̓ 

α δίς Α. 

(484) 

8. 

ἃ 8ϊ9 Α. 

Ὁ Ποάξ . οὩπρ Α. εἴ ἢδηναδο. 
ψυϊρο; ᾿Αρχὴ τὸ μὴ κατοκνεῖν τὰ 
ἀσχήμονα λέγειν. Οαθηοσιις ἱπ 
ἸΆΔΥα. : αὐδεπώμπε τοῦ κακῶς ποι- 
εἶν. 8501], δηΐα στὸ μὴ κ. Οομβά, 
δρυὰ ϑομονν πὶ, ̓ οχ ἀχσλασίας 
τὸ μὴ κι Οτοιΐηε Ἰοβεμάμπε 
ἴδῦ, ἀρχὴ τοῦ μὴ κατοκνεῖν ἕ- 

μονεῖν τὸ μὴ κι 81 αυϊὰ οοτ- 
τιρδητπι, ἱπδατοπάνπι μι θπι 
πράττειν Ῥοεῖ ἀσχήμονα. 

.9. 

δ ϑο Α 

Ι 
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160 ΙΩΑΝΝΟΡ ΣΤΟΒΑΙΟΥ τ. 6. 

᾿ βουλομένοιρ ἐκ τῶν ἀποῤῥεουσῶν πίνειν, ἀλλ" ἐκ τοῦ ὕδα. 
τος τοῦ ἐν τῷ βάϑει, χείρονος ὑπάρχοντορ. 

10 «Σύλωνος. 
ϑ 

Ἡδονὴν φεῦγε, ἢ τις ὕστερον λύπην τίχτει. 
{1 « Πλάτωνος ἐκ τοῦ Φαίδωνος. ᾿ 

Ἔνιοι πόλεων μὲν δεσπόζξουσι, γυναιξὶ δὲ δουλεύουσι. 

12 " Εὐσεβίου. 
' Καί τοι καλοῦσίν γ8. ἀκολασίαν, τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονὼν ἄρ- 

χεσϑαι. 

2918 Τῶν ταῖς αἰσχραῖς ἐπιθυμίαις ἐπιχειρεόντων ἐλεύϑερον 
μηδένα νόμίξε. Τῶν γὰρ τοὺβ τῇ τύχῃ δούλους κεχτημέ- 
νῶν πολὺ « βαρυτέροιρ' οὗτοι δεσπόταις, τοῖς καταναγκχά. 
ξουσι ταῦτα, δουλεύουσιν. 

44 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Γαστριμαργίη σῶμα πιαίνει, ἀλογίην ἀείρει, ψυχῆς δὲ τὸ 

Ρ κάλλιστον λογισμὸν κομίξει. 

15 «Τοῦ αὐτοῦ. 
ψυχῇ σῶμα ἀνθρώπου νἴδοσαν οἱ δεοὶ, ὥστε τῇ φυχῇ 

τὸ σῶμα ὑπηρετέεσϑαι. Οἱ δὲ πολλοὶ τὸ ἔμπαλιν “τοιέουσι 
σώματι πρὸς πάντα, καὶ ἐς μοῦνα τὰ ἐκείνου ὑπουργήματα, 
τὸ κρέσσον τῷ χείρονι, καὶ ϑνητῷ ἀθάνατον Ῥυτὴν κατα- 
δουλευόμενοι. 

16 « Τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Ακολασίη ψυχὴν λυμαίνεται, καὶ δῶμα διαφθείρει, τόπερ 
(,8δ)ξἕνεκα τῆς ἡδονῆς, καὶ ὥστε αὐτῷ χαρίξεσϑαι, τὸν ἔχοντα 

μιν καταναγκάσαι τὰ αἴσχιστα πάντα ποιέειν. 
17 «Τοῦ αὐτοῦ 

᾿Αχολασίη ψυχὴν, 

10. 

αϑϑϊς Α 
11. 

ἃ δίς Α. 586)]. Ρ. 68. Ε. ’ 
12. 

δ ϑῖ. Α. 

15. 
δ' βαρύτεροι --- δεσπύται --- δου- 

λεύειν Α. 
24. 

ἃ 8:1. Α. 
ΒΊΙ,Ἀ6 τὸ κάλλισεον, λογισμὸν 

ὥσπερ νῆα ἄνεμοι ὑπολαβόντες, 

«- Ἐπ ἴοτιθ αχιΐα ορρουσίιν κοεμί- 
ἔδιν Ῥτὸ ἀείρεε Ἰεᾷ. ἐγείφει. γλις- 
ΧΕΝΑΚΆ. 

1. 
. ἃ 58ϊ]6 Α. 
Β ἔδοσαν} ἔδησαν οοὗδκ αἀριυὰ 

δομβονίυπι. 8160 σπατβὺ Οδεκοσὶ 
εἀ, 5. 

16. 
[:} ϑὲς Α. 

27. Σ 
8 81. Α. 
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Ρ. 10. ᾿ ΠΕΡῚ ΑΚΟΔΑΣΙΑΣ.ς. 4161 

Ῥ τῇδε καὶ τῇδε φορέοντες συγκλονέουδι, καὶ ἀπειϑέα ποιέουσι 
τῷ κυβερνήτῃ᾽ οὕτω καὶ ψυχὴν δονέουσα, καὶ ἀκειϑέα νόῳ 90 
εἶναι καταναγκάζουσα, εἰρηνεύειν, καὶ ἐν τῷ εὐδίῳ καὶ 
ἀσφαλεστάτῳ ὁρμέειν, οὐ ξυγχωρέει. , 
18 αΦιλήμονος. 

Ὁ Σοὶ γὰρ τίς ἔστιν, εἶπέ μοι, παῤῥησία; 
σὺ λαλεῖς" ἐν ἀνθρώποισιν " ὡς ἄνθρωπος ὦν, ' 
τὸ δ᾽ ὅλον περικατεῖς; ἢ τὸν αὐτὸν ἀέρα 
ἑτέροις συνέλκεις, εἶπέ μοι, τοιοῦτος ὦν; 

190 « Κλεάνϑους. 
"Ὁστις ἐπιϑυμῶν ἀνέχετ᾽ αἰσχροῦ πράγματορ; 

οὗτος ποιήσει τοῦτ᾽ ἐὰν καιρὸν λάβῃ. 80. 
͵,90 «Τοῦ αὐτοῦ. 

Πόϑεν ποτ᾽ ἄρα γίνεται μοιχῶν γένος; ; 
ἔκ κχρυιϑιῶντος ἀνδρὸς ἐν ἀφροδισίοις. 

21 « Εὔφρονος. 
Οὐκ ἔστι μοιχοῦ μεῖξον οὐδὲ ὃν κακόν' 

ἂν ταῖς γὰρ ἱτέρων βούλετ᾽ ἀτυχίαις τρυφᾶν. . ες 

22 « Εὐριπίδου ᾿Αντιόπη. (86) 

Καὶ μὴν ὅσοι μὲν σαρκὸς εἰς εὐεξίαν 
ἀσκοῦσι βίοτον, ἣν σφαλῶσι χρημάτων, 
κακοὶ πολῖται" δεῖ γὰρ ἄνδρ᾽ εἰθισμένον 
ἀκόλαστον ἦϑος γαστρὸρ, Ὁ ἐν ταυτῷ μένειν. ᾿ 

48 . ᾿Δναξανδρίδου. 

Ρ εῇ καὶ τῇ} τῇδε καὶ τῇδε Α. τεστιν, ὡς ἐν ἀνδράσιν, λόγου: 
ῬαΜΝ δῖα Ἰάθηι πᾶροὶ φυγεῖν Οτοιῖ ἴδιο τἰδίξοπος δαορίαςι 

ι8. Οεδίδκοσγις Μ. Α. Ρ. οὔθ. -. 
α ϑ8)ς Α, ΟἸετίς. Ῥ- 342. 10. 

ων συ !---τι } σοὶ -- τιἰς απιαδο. ἃ ϑ8ὶο Α.΄ 
ἔσσιν Οτοῖΐις, μοδδίπια. Μοχ 20. 

συ ἀεεει Ῥδιηδεο, ἃ ϑὶο Α. 
"ὦ οὐκ ἄνθρωπος ὦν.) Ἐπ μοο 81. 
Σιοδίσωπι: πᾶπὰ αιοὰ νῃ]βὸ 16ᾳ1- ἃ 8. Α. 
ἀπν, οὖς ἄνϑρωποςρ ὧν, οογγιιτηρίξ, 
ορροεϊτομεπι., Οἰιδοτίϊ ΘπΐΗῚ οχ 8 δῖος Α. 86. Ἐξ. 7. 
δΡΟΣ εἶτπιο τοδ)δ αι ὰ Πποπιῖ- » ἐν αὐτῷ) ἐν ταντῷ Α. οἱ 
16, δὴ οιπιέπιιπι ὑπι6. ΟἈοτισδ. Οδεῃευὶ πιᾶυρὸ, ϑϑηίθμειδπι ἢπ- 
Ἐπ δος ρεδδίπιθ: Ἰἰοαιΐτιν ῬΡΗΐ]9- 7: Ιοοὶ εχρίδοπῖς Ὑαὶοκοιδοσίιϑ 
τιον τὸ 15 Απαχοπιδοῖ. 582. Επ- Ὠἱαῖν, Ελισὶρ. ἢ. 79. . 
χίρίάοε: Σὺ γὰρ μετ᾽ ἀνδρῶν, οὖ 8ζ. . 
κάχιστε, κακ καχῶν; ΖΣοί που μέ- ἃ 815 Α, 

ΔἸΟΒΛΕΙ͂ ΕΙΟΒΙΣΕΟ. ΤΟΙ. ἴ. Ι, 
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ΜΜηδέποτε δοῦλον ἡδονῆς σαυτὸν ποίξι. 
ἀρλάγνης γυναικός ἐστιν, οὐχ ἀνδρὸς, τόδε. 

α᾿ Αλέξιδος. 
Φεῦγ᾽ ἡδονὴν φέρουσαν ὕστερον βλάβην. 

9Φὅ « Μενάνδρου ᾿Οργῇ. 
Οὐκ ἔστι μοιχοῦ πρᾶγμα " 

"» ἀτιμότερον" ϑανάτου γάρ ἐστιν ὦνιον. 

96 «Τοῦ αὐτοῦ. 

"Ὄνειδορ αἰσχρὸς βίος, ὅμως κἂν ἡδὺς ἡ. 

957 Δ᾽ Δριστοφῶντος ᾿Ιατροῦ. 

᾿Α τῶν ἑταιρῶν γὰρ διοκετεῖς οἰκίαι, 
γεγόγασιν ἄβατοι τοῖς ἔχουσι μηδὲ ἕν. 

28 ἃ ᾿Ἵπολλόδωρος. 
Καὶ χλείεϑ᾽ ἡ ϑύρα μοχλοῖς, ἀλλ᾽ οὐδὲ ες 

(187)τέχτων ὀχυρὰν οὕτως ἐποίησεν ϑύραν, 
δι᾿ ἧς γαλῆ καὶ μοιχὸς οὐχ εἰσέρχεται. 
ο9. 5" βάϑωνος. 

.50 “Πολλῶν σφόδρ᾽ ὄντων χάτέρων ἐν τῷ βίῳ, 
ἐφ᾽ οἷς ἅπαντες εἰκότως θορυβούμεϑα, 
μάλιστ᾽ ἢ ἐμοὶ δήπουϑε κινοῦσιν χολὴν 
οὗ τῶν τρόπων φάσκοντες ἐπιεικῶς ἐρᾶν, 
καὶ λανθάνειν δοκοῦντες, ὅτι πεπλασμένως 
τὸ πρᾶγμα παρακεντοῦσι, κοὐκ ἀληϑινῶς. 
τίνα γὰρ ἔχει, πρὸς τῆς ᾿ἀϑηνᾶς, διαφορὰν, . 

84. 
« 8ὶςο Α. 1 

25. 
8 51. Α. ΑἸοτία. Ῥ' 136. 
1 ἀτιμότερον) ἐνειμότερον Ο6ε- 

ΠΟΥ τῆᾶῦβὸ εἰ οοὐὰ. αιϊΐάαπι 
ϑοδοιν, Ῥοςξῖ πράγμα ποδβοῖο 8π 
αυϊὰ Σηϊογοίάου. [,αόϊιπδο ςὶρ- 
Ὠλπὶ Ροδιιϊ. Υἱᾶὰδ Ὀϊοβοηὶβ ἀϊο- 
ἤππὶ ἡπῖτα δ. 52. . 

0. τιμνώτερον)] [8 τοοῖθ ΠΊΑΧῚ- 
τι15 508] 186 γ, οὐπὶ γι]ρὸ ἀτιμό- 
τερον Ἰοβετοίῃσ. Ἀδ5 Ῥσβίϊοβδ 
ΟΠ ΟΥ : ϑ8πὶ 58 ῸρΡ6 Τ1Π}]1ΘΥΙ ΤΠ0Γ- 
ἴο οοπεῖδῖ, ΟποτιῦςΣ. [Ιἄάθηὶϊ ἱπ 
ποίδ Μ5. ,,51. Ηρυδοὶ ει: χαλε- 
»πὸν ϑυμῷ μάχεσθαι" ψυχῆς γὰρ 
»ονὠνεῖταε. ἀδπις Ατσὶδιοῖοΐθ ἀο γο- 

οἰ πρῖδῖα ΕἸῃ. Νίδοπι. “Αἥματος ἡ 
ἀρετὴ ὠνία. τ μὰν αδὰν. Οἱες,"“ 

ἃ 8:1. Α. ΟἸοσῖο. Ρ. οὔ4. 
87. 

ἃ δίο Α. 
88. 

ἃ δῖ. Α. σθεποσιε: «““ροϊοβοτὶ 
ἐπ Ομἰμπιπίαογε. Οτοῖῖς ἴπ ποῖδ 
τα. δαᾶιϊὶ (ανγείίμε. Ὦθοβὲ καὶ 
ἐπ Ρυϊποῖρῖο Α. . 

29. : 
ἃ 8190 Α. οποῖ στοίϊαβ ἵπ πὸ- 

ἴδ τπιϑ. αΐο «Ἰλεη, σιαα ΑἸΠ θη δα. 
1}}}.1 1. 165. Β. ΧΙΝ. 66δι. Ο. ΧΨ. 
6γ8. Ε. Ξάϑωνος Ὠδηιδεο. 

Ὁ ἐμοὶ] ἔνιοι Οτοιίξδῃ9. Μοχ 
ἐκιειχῶν γα κοβεϊά. ᾿ 



Ι. 

ν. 80...  ὋΠΕΡῚ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣς. :6ὲ 
) ὁ τῶν νεωτέρων " τὸ καὶ λείων τρόπος, 
παρ᾽ ὃν οἱ δασεῖς ἔχουσι͵ καὶ προβεβηκότες; 

80 5" Φοινικίδου. . 
Μὰ τὴν ᾿“ᾳροδίτην, οὐχ ἂν ὑπομείναιμ᾽ ἕτι, 80 

Πυϑιᾶς, ἑταιρεῖν" χαιρέτω" μή μοι λέγε, 
Ρ ἀπέτυχον, οὐδὲν πρὸς ἐμὲ, καταλῦσαι ϑέλω. 
εὐθὺς ἐπιχειρήσασα, φίλον εἶχόν τινα 
στρατιωτιχύν᾽ διαπαντὸς οὗτος τὰς μάχας ἡ 
ἔλεγεν, 5 ἐδείκνυ᾽ ἅμα λέγων τὰ τραύματα, 
εἰσέφερε δ᾽ οὐδέν. Ζωρεὰν ἔφη τινὰ 
παρὰ τοῦ βααιλέως λαμβάνειν, καὶ ταῦτ᾽ ἀεὶ 
ἔλεγεν" διὰ ταύτην ἣν λέγω τὴν δωρεὰν 
ἐνιαυτὸν ἔσχε μ᾽ ὁ καχοδαίμων δωρεάν. 
ἀφῆκα τοῦτον, λαμβάνω δ᾽ ἄλλον τινὰ, 

ἰατρόν. Οὗτος εἰσάγων πολλούς τινας 
. ἕτεμνεν, ἕχαε, πτωχὸς ἦν, καὶ δήμιος. (188) 

δεινότερος οὗτος ϑατέρου μοι κατεφάνη. ΄ 
ὁ μὲν διήγημ᾽ ἔλεγεν, ὁ δ᾽ ἐποίει νεκρούς. 

τρίτῳ συνέξευξ᾽ ἡ τύχη μὲ φιλοσόφῳ, 
πώγων᾽ ἔχοντι, καὶ τρίβωνα, καὶ λόγον᾽ 
εἰς προύπτον ἦλϑον ἐμπεσοῦσα δὴ κακόν. 40 
οὐδὲν ἐδίδου γάρ᾽ “ἃ εἰ δέ τ᾽ αἰτοίην, ἔφη. 
οὐκ ἀγαϑὸν εἶναι τἀργύριον. Ἔστω κακὸν, 
διὰ τοῦτο δός μοι, ῥίψον" οὐκ ἐπείθετο. 

81 “ Σωχράτους. 
Οὔτε πῦρ ἱματίῳ περιστεῖλαι δυνατὸν. ) Οὔτε αἰσχρὸν ὁ ἁμάρ- 

τημα χρόνῳ. 

82 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Τὸ μὲν πῦρ ὁ ἄνεμος, τὸν δὲ ἔρωτα ἡ συνήϑεια ἐκκαίει. 

Β τὸ καὶ] τὸ ἄθροεῖξ β. ἃ εἰ δέ « εἴ τι δ᾽ Θτοιζι. τά-͵ 
᾿ ᾿ς ζαψ αἰτῶ τε Α. δ᾽ ἐπαιτοίην νΥα- 

50. Κοβεϊά, 1π τάλαν ἰδίθε. ἔοσίθ εἰ 

ὁ 5[6 Α. δ᾽ ἂν. 
. 5 ἀπέτυχον] ἐπέτυχον Ἡ. διερῖι. κι. 
ο ἐδείκνυ) ἐδείκνυ δ᾽ Οτοῖλις; α 5. α 

Ῥτοραιίο Ψδεκοπαδοσίο, 411 θᾶπη- ὑ ΝΝ 
ὅοπι ρατγιϊσιΐαπι ἱπδοτοπ απ τηοὸ- ἣ : 
με ρΡοκὶ λαμβάνω. 1. οἴΐαπι 58. 
νυ  ΚοΠε]ὰ, α 81:6. Α. ᾿ 

Ι,2 
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164 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΡ τΤ6 

38 Ἐκ τῶν " Σερήνου. 
κι τ΄ς Διογένης κατεγέλα τῶν τὰ μὲν ταμιεῖα κατασημαινομέ- 

ϑονῶν μοχλοῖς, καὶ κλεισὶ, καὶ σημάντροις" τὸ δὲ σῶμα τὸ 
αὐτῶν πολλαῖς ϑυρίσι καὶ ϑύραις ἀνοιγόντων, διὰ τοῦ στό- 
ματος, καὶ αἰδοίων, καὶ ὦτων, καὶ ὀφθαλμῶν. 

84 " Ζήνωνος. 
“Ὃ Ζήνων ἡτιᾶτο τοὺς πλείστους, λέγων, ἐξὸν ἀπὸ « τῶν 

πόνων τὰς ἡδονὰς φέρειν, ἀπὸ τῶν μαγειρείων " λαμβά- 
νοντας. 

856 « Μουσωνίου, 
Μουσώνιος ἔλεγεν ὑπερβολὴν ἀναισχυντίας εἶναι, τὸ πρὸς 

μὲν τὰς τῶν πόνων ὑπομονὰς μεμνῆσϑαι τῆς τοῦ σώματος 

ἀσθενείας, πρὸς δὲ τὰς τῶν ἡδονῶν ἐκλανθάνεσθαι. 

(189)36 Ἐκ τῶν « Σιερήνου. 
40 Περὶ Εὐριπίδου τις ἔλεγεν, ὅτι Ὁ μιδσογύνης εἴη" καὶ ὁ 

Σοφοκλῆς. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἕν γὲ τῇ κλίνῃ, ἔφη. 
57 ἃ Κλεάνϑους. 

᾿ Κλεάνϑης ἔλεγεν, εἶ τέλος ἐστὶν ἡ " ἡδονὴ, πρὸς παχοῦ 
τοῖς ἀνθρώποις τὴν φρόνησιν δίδοσθαι. 

88 «4 Ζιογένους. 
υ Διογένης, παρὰ μὲν τῶν ϑεῶν, φησὶν, ὑγίειαν εὔχονται᾽ 

81 πάντα δὲ οἱ πλεῖστοι τἀναντία τῇ ὑγιείᾳ πράττουσιν. 
80 « Κράτης. 

Ὁ Κράτης ἰδὼν χρυσῆν εἰκόνα ὥρύνης τῆς ἑταίρας ἐν 44ελ- 
φοῖς ἑστῶσαν, ἀνέχραγεν, ὅτι τοῦτο τῆς Ἑλλήνων ἀκρασίας 
τρόπαιον ἕστηκεν. 

40 « Αἰσώπου. 

33. 57. 
8 Σερίνον Α. α δὶς Α. 

ἃ δὶς Α. 38. 

Ὰ λαμβάνειν) λαμβάνοντας Α ἃ 8ϊς Α. 
ἫΝ 55" Ὁ φῃσιν εἰαιϊΐπι ροεῖ Ζιογένηρ Α. 

ἃ 515 
. ἃ ὅ8ὃϊς Α. ΕΝ ῬΡ]γοῖ. 11. Ὁ. 

ἃ Σερίνου Α. 5326. Ο. Αἰποη. ΧΗ. 'Ῥ. δ9ι. " 
Ὁ εἰἰσογύνηρ) μισογόνος Α. 1,..- εξ ϑομννε  β]ιδθιισεσ. 

βεπάυπι ἐν ταῖς μὲν τραγῳδίαις, Ὁ Κράτης] Σωκράτης Ὠδπιδες. 
ἀλλ᾽ οὐχ ε΄. τ΄ κι σϑηιϑεῖ Β. Μα- 
ἰδ ναῶν. [εοῖ. Π. 24. ἃ δὲο Α. 



. 
[4 ΓΝ » 

ρ.8.. ΠΕΡῚ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ. ἐ ΠῚ 468 

Αἴσωχος πρὸς τὸν τῷ κάλλει κακῶς κεχρημένον εἶπεν, 
» Ὅκοίῳ ἱματίῳ. ἠμφιεσμένος κακῶς αὐτὸ ἀποδύῃ. 

41 « Εἷς φιλοσοφίαν λόγων.. 
Καὶ μὴν τό γε ἀκχυλασταίνείμ πάλαι ψέγεται, ὅτι ἀνίεται 10 

ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ ἐπιϑυμητικὸν εἰς ἐλευθερίαν πέρα τοῦ δέ- 
οντος. 

49. « Πλουτάρχου ἐκ τοῦ Κατὰ Ἡδονῆς. ' 
“Ὅτι τὰ σώματα ἀνίησιν ἡ ἡδονὴ, καθ᾽ ἡμέραν ἐχμαλάτ- 

τουσα ταῖς τρυφαῖς, ὧν ἡ συνέχεια Ὁ παραιρεῖται τὸν τόνον,(190) 
ἀναχαλῶσα τὴν ἰσχὺν αὐτῶν, ἐξ ὧν ῥαστώνη μὲν νόσων, 
δᾳστώνη δὲ χαμάτων, προμελετώμενον δ᾽ ἐν “νέοτητι γῆρας. 

48 «Ἐν ταυτῷ. 
Θηρίον ἐστὶ δουλαγωγὸν ἡδονὴ, ἀλλ᾽ οὐχ ἄγριον" εἴϑε 

γὰρ ἦν Ὁ φανερῶρ πολεμοῦσα, τάχξως ἑάλω" νῦν δὲ καὶ ὃ 
ταύτῃ " μισητότερον, ὅτι χλέπτει τὴν ἔχϑραν ὑποδυομένη 
σχῆμα εὐνοίας. “Ὥστε διχῆ ἀποτρόπκαιον, καὶ ὧν βλάκτει, 

᾿ς φαὲ ὧν ψεύδεται. 

44 «Ἐν ταυτῷ. ' 
Τὰς μὲν οὖν δικαίας ἡδονὰς οὐχ ἔτ᾽ ἂν ἡδονὰς Ὁ οὕτω κα- 

λέσαιμεν, οὔτε ἴσμεν, ἀλλὰ ϑεραπείας. “Ὅσαι. δὲ παρὰ 
ταύτας πᾶσαι ὕβρεις περιτταί εἶσι, ὅ πεπηρωμέναι, βιαξόμε- ᾿ 
ψαι, καὶ ταῖς " ποικιλίαις κολαχεύουσαι; λανθάνουσι βλάπτου- 
ὅαι. Ὃ δὲ εἰς τὰ ἡμέτερα νόμος, ὁ Ἶ καὶ τῶν ἀλόγων ξώων; 80 
μετὰ τὸ ἀχέσασθαι τὰς ἐπιθυμίας οὐδενὸς ὄρεξις, ἀλλὰ κό- 
ρος τῶν ἐπειγόντων ὅ ἀβιάστοις ἡδοναῖρ. 

ταπανοἢ ἐμ ΎίΦ] ὁποῖον ἱμάτιον 60 ΠΟΘ Α, ἢν 
4). ' Ὁ φανεροῖς ἂν} ἂν οπι. Α. εἴγε 

α 5ῖς Α. σεδεβοσχας: 7η ρλίϊοδο- Ῥγὸ εἴθε Μι55. ϑοβονι. 
γλίας δεγιηοπε. ἰπδρβεπάϊιπι νἱα6.-. ἰς Ἔχ τῶν προτριπτικῶν ἐ. δ μισηκότερον)] μισητοτέρη Ὦ. 

φ. Ἧ. . " 44. 

4: ἃ ϑῖ. Α. 
᾿ς 8 ϑίςΑ. ]᾽αε εὐϊι. ννγειθηβαοῖ, » οὔτε) οὕτω Ἀ. 
Ἴ. Νν. ν. 457.:::1 857. ς ὅσαι δὴ] ὅσαι δὲ Α 

»» παραιρεῖται) παραιτεῖται Α. ἃ πεπληρωμέναι] πὶπηρωμέναι 
ς μισύτητε!ὶ μεσότητε Α. 2)ὲκ- Α. 1)δπιδ5.. 

τῆᾶδο. οἵ σοὐά, ποπη}}} δριιὰ ε ποικελίαις] ποκίλαις Α. ᾿ 
δοϊιονήιπι, ψεότητε Οὐδδιετὶ ΣΔΔΣ- ἔ καὶ τῶν] καὶ τὰ τῶν Δ. 
8ο, οἱ αο οοὐά. ϑδοιον!. Ε ἀβιάστοις) ἀβιάστας Ἰαπιδϑς. 



᾿] 

166 ἸΩΑΝΝΟΡ ΣΤΟΒΑΙΟΡ. 1.6. 

45 «ἘἘν ταυτῷ. 
Μή τις προδότας ἐπαινεῖ; τοιοῦτόν ἐότιν ὃ ἡ ἡδονὴ, προδί- 

δωσι τὰ τῆς ἀρετῆς. Μή τις βασανιστάς; τοιοῦτόν ἔστιν 
τὸ ἤδεσθαι, βασανίζει πὰ τῆρ σωφροσύνης. - Μὴ τις φιλαρ- 

᾿ ψυρίαψ; ἀπλήρωτόν᾽ ἐστιν ἑκάτερον. Τί τηλικούτῳ χαίρομεν 
ϑηρίῳ, ὃ κολακεῦον ἡμᾶς ἀναλίσκει ; 

᾿ά91Μ56 «Ἐν ταυτῷ. 
40) Τί δ᾽ οὐ πάντων ὁρώντων ἀχρατεύεις, ἀλλὰ καὶ. σαυτὸν 

αἰδούμενος φεύγεις, νυκτὸὴ καὶ σκότῳ τοῖς ἀμαρτύροις πι-΄ 
στεύων τὴν ὕβριν; οὐδεὶς γὰρ τῶν καλῶν ἔργων ὁχότος Ὁ προ- ᾿ 
βάλλει, τὸ φῶς αὐτοῖς μαρτυρεῖν αἰσχυνόμενος, ἀλλὰ ὅλον 
ἅμα τὸν κόσμον ἥλιον γενέσθαι, πρὸς ὰ κατορθοῖ, βούλοιτ᾽ 

ἅν" ἅπασα δὲ κακία ὁρᾶσϑαι γυμνὴ φυλάττεται, σκέπην προ- 
βαλλομένη τὰ πάϑῃ. ““ποχύψαντες οὖν “ αὐτὰ γυμνὰς Ἔβλέ- 
πῶμὲεν τὰς ἡδονάς" μεϑύρυσιν εἰς ἀναισϑησίαν, λαγνεύουσιεν 
εἰς αἰῶνα, καϑεύδουσιν εἰς ἔργα, οὐκ ἐπιστρέφοντας πόλεων, 

40 οὐ φροντίξουσι γονέων, οὐκ αἰσχύνονται νύμους. 

47 «α Πυϑαγύρου. 
, «“ουλεύειν πάϑεσι χαλεπώτερον, ἢ τυρώννοις, 

48 α Τοῦ αὐτοῦ. 
᾿Ελεύϑερον ἀδύνατον εἷναι τὸν πάϑεσι υ δρφυλεύυντα, φρὶ 

ὑπὸ παϑῶν κρατούμενον. 

490 Ἐκ τῶν " Σερήνου. 
Χαλεπὸν ἕλεψεν ἣ" εἶναι ὁ Πλάτων εὑρεῖν, ταῖς μὲν ἄχο- 

λάστοις ἀγαθὴν ἡδονὴν, ταῖς δὲ νοσοῦσιν ὑγιεινήν. 

δὺ «Ἐκ τοῦ Ἐπικτήτου. 
Τοὺς Ὁ δυσχερεῖς δὲ φιλοσόφους εἰς μέσον ἄγοντες, οἷς οὐ 

ϑόδακεῖ κατὰ φύσιν ἡδονὴ εἶναι, ἀλλ᾽ ἐπιγίγνεσϑαι τοῖς κατὰ 

. 47. 
Γ 5)6 . μ 8 ϑις Α. ΐ 
» ἡ ἡδονὴ --- τῆς ἀρετὴν -- τῆς “3. 

σωφροσύνης ἃ. ἨΔῚ 111 ΟΧΙΓ, Οἱ. ἃ δῖ. ἃ 
Β δουλεύοντα] δεδουλωμένον 

45 δπι. 
α δϑδῖ5 Λ. 40 
» παραβέλλει! προβάλλει ἃ. Ὠα- 8 Σερίνου Δ. 

ἸΠΆ50. πιάγβο Οδβμειὶ, » εἶναι οι. ἂν 
ς αὐεὰς] ἴΔΑΥΡΟ Οεδποσὶ οἱ 

οοὐά. δοδον αὐτά. ἃ ὅὶς Α. φοῖν ἫΝ 43. 
ἀ βλέπωμεν) βλέπομεν Α. » δυαχερεῖς } εὐχερεῖς Ὠδηλαξο. 

Ἧ “- 



« 
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᾿ ᾿ 

ν. 85. . ΠΕΡῚ ΑΚΟΛΔΑΣΙΑ͂Σ. 4. 167 

φύσιν, δικαιοσύνῃ, σωφροσύνῃ, ἐλευϑερίᾳ. ΤΙ ποτ᾽ οὖν (199) 
ψυχὴ ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ σώματος ἀγαϑοῖς" μικροτέροις οὖσι 
χαίρει, καὶ γαληνιᾷ, ὥς φησιν ̓ Εχίχουρος" ἐπὶ δὲ τοῖς αὐ- 
τῆς ἀγαϑοῖς μεγίστοις αὖσιν οὐχ ἥδεται; καί τοι καὶ δέδωκέ 
μοι ἡ φύσις αἰδῶ, καὶ πολλὰ ὑπερυϑριῶ, ὅτ᾽ ἄν τι ὑπο- 
λάβω αἰσχρὸν λέγειν. Τοῦτό με τὸ κίνημα οὐκ ἐᾷ τὴν ἡδο- 
νὴν θέσθαι ἀγαθὸν, καὶ τέλος τοῦ βίου. 

δὅ1᾽ « Πυϑαγόρου. 
Οὐδεὶς ἐλεύϑερος ἑουτοῦ μὴ κρατῶν. 

δ. " Διογένους. 
Διογένης οὐδὲν εὐωὠνότερον εἶναι μοιχοῦ διωρίζετο, τὴν ἴ0 

ψυχὴν τῶν δραχμῆς ὠνίων προϊεμένου. 

58 " Τοῦ αὐτοῦ. "᾿ 

Ζιογένης ἐσϑίειν ἔλεγε τοὺς ἀνθρώπους τὸν ἤδεσθαι ἕνεκα, 
ἀποπαύεσθαι δὲ αὐτοῦ τούτου χάριν μὴ ἰθέλειν. 

᾿ δᾳ 5 Κάτωνος πρεσβυτέρου. ᾿ 
Κάτων ὁ πρεσβύτερος τῆς πολυτελείας καθαπτόμενος εἶπεν, 

ὡς χαλεπόν ἔστι λέγειν πρὸς γαστέρα, ὦτα μὴ ἔχουσαν. 

855 " “ημοκρίτου. 
Ἡμερήσιοι ὕπνοι σώματος ὄχλησιν, ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην, 

ἢ ἀργίην, ἢ ἀπαιδευσίην σημαίνουσιν. “Ό 

δ6 " Κά ἅτωνος. 

Κάτων τοὺς σπουδάζοντας ἐν τοῖς γελοίοις ἔλεγεν ἐν " τοῖς 

σπουδαίοις γίγνεσθαι καταγελάστουρ. 

857 “ Δημοχρίτου. (498) 
ΞἘυνουσία ἀποπληξίη ἀμικρή᾽" ἐξέσσυτας, γὰρ ἄνβρωπυς ἐξ 

ἀνϑρώπου. , Ὕ 

58 "᾿Εκ τῶν ᾿Επικτήτου ᾿ἀπομνημονευμάτων. 

α ὡς οπι. Ἰλαπιαβο. 56. “ 
51. ἃ ϑο Α᾿᾿ 

α ϑὶς Α. " τοῖς σπουδαίοις] ἐν ταῖς σπου- 
: 52. . δαὶῖς Α. ϑεὰ γοιϊίμοι ἐν τοῖς σπυῦ- 
8 δὶς Δ. δαίοις Ῥ)ιίδγοῖ,. 11. μ.. 199. 

55: 
α 8ὶς Α. 47. 

54. Ν, 

Δ δῖο Α. ΡΙίΆγοΣ, 1. Ῥ. 1909, ἢ ἃ δῖ Α 

55. τ 58' 
α 5ὶο Ἅ. ἃ ὅϊῖς ΑΟΤΓΣΡΙΙ. 55. 



ἃ 

18.ϑϑ ΙΘΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 1.6. 

Ἐν Ῥώμῃ αἷ γυναῖχερ μετὰ χεῖρας ἔχουσι τὴν Πλάτωνος 
α«ολιτείαν, ὅτι κοινὰς ἀξιοῖ εἶναι τὰς γυναῖκας, Τοῖς γὰρ ῥή- 
μαόι προσέχουσι τὸν ψνοῦν, οὐ τῇ διανοίᾳ τἀνδρόρ᾽ ὅτε οὐ 
γαμεῖν κελεύων καὶ συνοικεῖν ἕνα μιᾷ, εἶτα κοινὰς εἶναι 

80" βούλεται " τὰς γυναῖκας, ἀλλ᾽ ἐξαιρῶν τὸν τοιοῦτον γάμον, 
καὶ ἄλλο τι εἶδος γάμου εἰσφέρων. Καὶ τὸ ὅλον οἵ ἄνϑρα- 
«οι χαίρουσιν, ἀπολογίας τοῖς ἑαυτῶν ἁμαρτήμασι πορίξον- 
τες. ᾿Επεί τοι φιλοσοφία φησὶν, ὅτι οὐδὲ τὸν δάκτυλον ἐχτεί- 
νεῖν εἰκῇ προσήκει. 

δ9 " Τοῦ αὐτοῦ. 
᾿ς Ζῶν ἡδέων τὰ σπανιώτατα γιγνόμενα, μάλιστα τέρπει. 

60ὺ “ Τοῦ αὐτοῦ. 
Εἴ τις ᾿ ὑπερβάλλοι τὸ μέτριον, τὰ ἐπιτερκέστατα ἄτερ- 

σ«ἔστατα ἂν " γένοιτο. 

61 "Μουσωνίου ἐκ τῶν Περὶ ᾿Αφροδισίων. 
40 Μέρος μέντοι τρυφῆς οὐ μικρότατον κἀν τοῖς ἀφροδισίοες 

ἐστὶν, ὅτι ποικίλων δέονται παιδικῶν οἵ τρυφῶντες, οὐ νομί- 
μὼν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρανόμων, οὐδὲ ϑηλειῶν μόνον, ἀλλὰ 
καὶ ἢ ἀῤῥένων, ἄλλοτε ἄλλους ϑηρῶντες ἐρωμένους καὶ τοῖς 
μὲν ἔν ἑτοίμῳ οὔὗφιν οὐκ ἀρκούμενοι, τῶν δὲ σπανίων ἐφεέ- 

(194)μενοι, συμπλοκὰς δ᾽ "ἀσχήμονας ζητοῦντες, ἅπερ “ ἅπαντα 
. μεγάλα ἐγκλήματα ἀνθρώπου ἐστί, Χρὴ δὲ τοὺς μὴ τρυ- 
φῶντας, ἢ μὴ κακοὺς, μόνα μὲν ἀφροδίσια νομίζειν. δίκαια 

᾿ δοτὰ ἐν γάμῳ, καὶ ἐπὶ γενέσει παίδων συντελούμενα, ὅτι καὶ 
νόμιμά ἐστιν' τὰ δὲ γε ἡδονὴν ϑηρώμενα ψιλὴν, ἄδικα καὶ 
παράνομα, κἂν ἐν γάμῳ ἦ. Συμπλοκαὶ δ᾽ ἄλλαι, αἱ μὲν 
κατὰ μοιχείαν παρανομώταται᾽" καὶ μετριώτεραι τούτων οὐ- 
δὲν αἵ πρὸς ἄῤῥεναρ τοῖς ἄῤῥεσιν, ὅτι παρὰ φύσιν τὸ τόλ.- 
μημα. Ὅσαι δὲ μοιχείας ἐκτὸς “ συνουσίας πρὸς ϑηλείας 
εἰσὶν, ἐστερημέναι τοῦ γίνεσθαι κατὰ νόμον, καὶ αὕτωι πᾶσαι 
αἰσχραὶ, αἴγ8 πράττονται “δι᾿ ἀκολασίαν᾽ ὡς μετά γε σωφρο- 

» βούλεται) οὔ. Α, δὰ. 
ο τὰς ἐοιαύναρ Σ γ. Α, ἃ δίς Α, 

ἃ δὶς Α. “πέρ, 54. Ὁ ἀρσένων) ἀρρένων Α. 

ἃ 810 Α. Ἐζαὰ 6 ἅπαντα ον, Α. 

Ὀ ὑπερβάλλοη δ, ᾿νπερβάλλει Δ. ἃ οὖσαι] συνουσίαι 1ᾶςο0}5 οἱ 
ς γίγνοιντο γένοιτο Δ. ἄμο οοἀά. ϑοβμιονοῖῖ, 

- 
-- 
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σύνης οὐκ ἄν. ἑταίρᾳ " πλησιάξειν ὑπομείνειξ τιρ, οὔτ᾽ ἂν 38 
Ζ ξλευθέρᾳ γάμου χωρὶς, οὔτε μὰ Δία ϑεραπκαίνῃ τῇ αὐτοῦ. 
Τὸ γὰρ μὴ νόμιμον μηδ᾽ εὐκχρεπὲς τῶν συνουσιῶν ὃ τούτων, 
Ὁ αἶσχός τὸ καὶ ὄνειδος μέγα τοῖς ϑηρωμένοις αὐτάς" ὅϑεν 
οὐδὲ πράττευν φανερῶς οὐδὲν ἀνέχεται τῶν τοιούτων οὐδεὶς, 
κἂν ἐπ᾽ ὀλίγον ἐρυϑριᾶν οἷός τὸ ἢ ἐπικρυπτόμενοι δὲ καὶ 
λάϑρα, οἵγε μὴ τελέως ἀπεῤῥωγότες, ταῦτα τολμῶσιν. Καί- 
τοι τό γὲ πειρᾶσϑαι λανϑάνειν ἐφ᾽ οἷς ' πράττει τις, ὁμολο-10 
γοῦντος ἁμαρτάνειν ἐστί. . Νὴ Δία, φησίν" ἀλλ᾽ οὐχ, ὥσπερ 
ὁ μοιχεύων ἀδικεῖ τὸν ἄνδρα τῆς διεφϑαρμένης γυναικὸς, οὔ- 
τῶς καὶ ὁ τῇ " ἑταίρᾳ συνὼν ἀδικεῖ τινὰ, ἢ νὴ Δί᾽ ὁ τῇ μὴ 
ἐχούσῃ ἄνδρα' οὐδὲ γὰρ ἐλπίδα παίδων οὐδενὸς διαφϑείρεε 
οὗτος. Ἐγὼ δὲ ἔχω μὲν λέγειν, ὡς πᾶς ὅστις ἁμαρτάνει; 
καὶ ἀδικεῖ εὐθὺς, εἰ καὶ μηδένα τῶν πέλας, ἀλλ᾽ αὑτόν γε 
πάντως χείρονα ἀποφαίνων καὶ ἀτιμότερον" ὁ γὰρ ἁμαρτά-(196) 
νῶν, παρ᾽ ὅσον ἁμαρτάνει, χείρων καὶ ἀτιμότερος. Ἵνα οὖν 90 
ἐῶ τὴν ἀδικίαν, ἀλλ᾽ ἀκολασίαν γε πᾶσα ἀνάγκῃ πάντως 
προσεῖναι τῷ ἡττωμένῳ αἰσχρᾶς ἡδονῆς, καὶ ' χαίροντι τῷ 
μολύνεσθαι ὥσπερ αἵ ὕερ᾽ οἷος οὐχ ἤκιστά ἐστι καὶ ὁ δούλῃ 
ἰδίᾳ πλησιάζων, " ὅπερ νομίξουσί τινες μάλιστά πως εἶναι 
ἀναίτιον, ἐπεὶ καὶ δεσπότης πᾶς αὐτεξούσιος εἶναι δοκεῖ ὅ τι 
βούλεται χρῆσϑαι δούλῳ τῷ ἑαυτοῦ. Πρὸς τοῦτο δὲ ἁπλοῦς 
μοι ὁ λόγος᾽ εἰ γάρ τῷ δοκεῖ μὴ αἰσχρὸν μηδ᾽ ἄτοπον εἷναι 
δούλῃ δεσπότην πλησιάξειν τῇ ἑαυτοῦ, καὶ μάλιστα εἰ ἢ εὐχοι 
οὖσα χήρα, λογισάσϑω ποῖόν τι " καταφαίνεται αὐτῷ , εἰ δέ-80 
ὅποινα δούλῳ πλησιάζοι. Οὐ γὰρ ἂν δόξειεν εἶναι ἀνεχτὸν, 
οὐ μόνον εἰ κεκτημένη ἄνδρα νόμιμον ἡ γυνὴ προσοῖτο δοῦ- 
λον, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἄνανδρος οὖσα τοῦτο πράττοι; Καίτοι τοὺς 

ἄνδρας οὐδέπου τῶν γυναικῶν ἀξιώσει τις εἷναι χείρονας, 
οὐδ᾽ ἧττον δύνασθαι τὰς ἐπιϑυμίας παιδαγωγεῖν τὰς ἑαυτῶν, 
τοὺς ἰσχυροτέρους τὴν γνώμην τῶν ἀσϑενεστέρων, τοὺς ἄρ- 
χονταρ τῶν ἀρχομένων. Πολὺ γὰρ κρείττονας εἶναι προύήκει 

9 πλησιάξειν) πλησιάσαι Α. Ι] χαίροντι) χαίροντα Α. 
ΝῚ ἐλευθέρα] υν 1λδπιδεο. πὶ ὅπερ) ὥσπερ Α. 

1 αἷσχος δὲ] αἷσχός τ8 Α. Ὁα- τ εὐχῃ] τύχοι Α. οἱ ςοὐΐ, αιιΐ- 
ἴπᾶδο. Ἐγχδηςοῖ. αἰσχός γε Οεεπ. 5. ἄδμὶι ϑοβιονν, : 

ἱ πράττει) πράττοι Α. πὶ. ΡΓ. ο καταφαΐένεται  καταφανεῖται 
Κ᾿ ἑτέρᾳ Ὁ ἑεαί ἐρᾳ Α. Οδεμοσὶ ἘΎΨ, ᾿ 

᾿πασβο. ω 7ασο)δὶιι5 1 Δί, μΡ. 29. 
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τοὺς ἄνδρας, εἴπερ καὶ προεστάναι ἀξιοῦνται τῶν γυναικῶν' 
ἀρ0ἂν μέντοι ἀκρατέστεροι φαίνωνται ὄντες καὶ κακίονες. “Ὅτι 

δ᾽ ἀκρασίας ἕργον καὶ οὐδενὸς ἄλλου ἐστὶ τὸ δεσπότην δούλῃ 
πλησιάζειν, τί δεῖ καὶ λέγειν; γνώριμον γάρ. 

62 " Τοῦ αὐτοῦ ἔχ τοῦ Περὶ Κουρᾶς. 
Ἔφη μὲν παραπλησίως τὸν ἄνδρα χρῆναι τῇ κεφαλῇ προσ- 

᾿(ἀϑο)φέρειν κουρὰν, ὡς ἀμπέλῳ προσφέρομεν τομὴν, ὑ ξοῦ μόνον 
ἀφαιρεῖν χάριν τὸ ἄχρηστον" οὔτε γενείῳ πώγωνα, ἀλλ᾽ εἵναί ͵ 
σινα καὶ ταύτην σκέπην ὑπὸ τῆς φύσεως ἡμῖν πεπορισμένην᾽ 
τὸν δὲ πώγωνα καὶ σύμβολον γεγονέναι τοῦ ἄῤῥενος, ὥσπερ 

βο ἀλεκτρυόνι λόφον, καὶ λέοντι χαίτην" ὅϑεν τῆς μὲν κόμης 
ἀφαιρετέον εἶναι τὸ ἐνοχλοῦν, τοῦ ὁὲ πώγωνος οὐδέν. Οὐδὲ 
γὰρ ἐνοχλεῖν αὐτὸν οὐδὲν, ἕως ἂν ὑγιαίνῃ τὸ σῶμα, ἢ νόσον 
“μὴ τοιαύτην νοσῇ, ἧς εἵνεκα γένοιτ᾽ ἂν ἀφαίρεσις γῶν ἐπὶ 
τοῦ γενείου τριχῶν. Εὺ γὰρ εἴρηται, ἔφῃ, “ τὸ τοῦ Ζήνωνος, 
ὅτι τούτου ἕνεκα καρτέον οὐ καὶ κομητέον, τοῦ κατὰ φύσιν, 
ἵνα μὴ βαρούμενός τις ὑπὸ τῆς κύμης, μηδ᾽ ἐνοχλούμενος καὶ 
πρὸς μηδεμίαν ἐνέργειαν. “1 γὰρ δὴ φύσις τὸ μὲν ἐνδεὲς μᾶλ- 

ϑέλον φαίνεται φυλαξαμένη, τὸ δὲ περιττὸν ἧττον, ἐπί τε φυ-. 
τῶν, καὶ ἐπὶ ξώων᾽" ὅτι τῆς προσθέσεως τοῦ ἐνδεοῦς ἡ ἀφαί- 
ρεσις τοῦ περιττοῦ πολὺ “" ῥάων καὶ εὐπετεστέρα ἐστίν. Χρὴ 
δὲ ἐφ᾽ ἑκάτερα τὸν λογισμὸν τὸν ἀνθρώπινον τῇ φύσει βοη- 

" ϑεῖν, ὥστ᾽ ἀναπιμπλάναι τὰς ἐνδείας ᾿ ἐφ᾽ ὅσον οἷόν τε ἀνα- 
πληροῦν, ὃ ἐλαττοῦν δὲ καὶ ἀφαιρεῖν τὰς περιττότητας. ὃ" Ὅ.- 
εν καὶ καρτέον μύνης ἕνεκα τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ περιττοῦ, 

τοκαὶ οὐχὶ κύσμου χάριν, ὅπερ οἴονται δεῖν ἔνιοι, τὰ μὲν ' γέ. 
, ψεῖα λεαινόμενοι, καὶ μιμούμενοι τοὺς ἀγενείους, ἢ νὴ «Δία 
τοὺς ἄρτι γενειάσκοντας" τὴν δὲ κεφαλὴν οὐχ ὁμοίως κειρύμε- 
νον, διαφόρως δὲ τὰ πρόσω τῶν ὀπίσω. Καὶ γάρ τοι δοχῶν 

62. : ο μὴ] μὲν Ἰλαπιδπο. 
ἃ 8ὶς Α. ὴ τὸ τοῦ] τὸ τούτου Α. 

- 6 ῥῴο»] ὁὰον ἃ . 
" οὐ μόνον] τοῦ μύνον Α. ὨΔ- ἐφ᾽ ὅσον. ὁ. ἀ, ἐ. δὲ οι. ΠΔ- 

πῶ δο, ΑΥ̓δΘι;. οἱ οσοια, δόθον: πιᾶδο, . 
καὶ μόνον Οὐδ πα γχζο, μόνον ε ἐλαττυους } ἑἐλαξτεοῦν ΑΥγδθα. 
τοῦ ἀφαιρεῖν οἰἰδὶ δε]μιδδιι5 Ερίει. Οὐκη. ἀθνμο. 
Δα Οο] νιν ἀθ Οπύδασὶθ οἷς, γ. ᾿ι ὁτι} υϑὲν Α. 1λανάςο. Αὐγεσει. 
30. Σ Ἰοξκορ να νδο. 
ἴων, ον μύνον ἀφαιρεῖν χρὴ τὸ ἅ- 
ζρῆσζτον. 

1 νἕνεια λεαινόμενοι!] γένη ἀλε- 
αἰψσομένοι ἃ 

Φ 



τ Ρ. 84. ΠΕΡῚ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ. ς. 4171 

εἶναι κόσμος οὗτος, πολλὴν ἀκοσμίαν ἔχει, καὶ διαφέρει οὐ- 
δὲν τοῦ " καλλωπισμοῦ τοῦ τῶν γυναικῶν. ᾿Εκχεῖναί τε γὰρ 
τὰ μὲν τινα μέρη πλέκουσι τῶν τριχῶν, τὰ δὲ καϑθιᾶσι, τὰ δὲ 
ἕτερόν τινα σχευάξουσι τρύπον, ἵνα φαίνωνται καλλίονες " οἵ( 197) 
τε κειρύμενοι οὕτως ᾿᾽ κατάδηλοέ εἶσιν δι᾽ ἐπιϑυμίαν τοῦ φαί- 
νεσϑαι καλοὶ οἷς βούλονται ἀρέσκειν, τὰς μὲν τέλεον ἀφαι- 90 
ροῦντες τῶν τριχῶν, τὰς δὲ πλάττοντες οὕτως ὡς ἂν " εὔοπτοι 
ὦσιν ἐν γυναιξί τε καὶ παισὶν ὑφ᾽ ὧν ἐπαινεῖσθαι δέονται. 
Ἤδη δὲ τινες καὶ " αὐτῷ τῷ βαρύνεσϑαι τὰς τρίχας κείρονται, 
καὶ λεαίνουσι τὰ γένεια, σαφῶς οὗτοί γε κατεαγύτες ὑπὸ τῆς 
τρυφῆς καὶ ἐκνενευρισμένοι παντάπασιν, οἵ γε ἀνέχονται ἀν- 
δρύγυνοι καὶ γυναικώδεις ὁρᾶσθαι ὄντες, ὅπερ ἔδει φεύγειν 
ἐξ ἄπαντος, εἰ δὴ τῷ ὄντι ἄνδρες ἦσαν. Τί γὰρ δὴ καὶ εἰσὶν 
αἱ τρίχες ἀνθρώποις βάρος; εἰ μὴ νὴ " ΖἸία καὶ τοῖς ὀρνέοις 80 
τὰ πτερὰ φαίη τις ἂν εἶναι βάρος. 

03 "Πλάτωνος ἐκ τοῦ Πρωταγόρου. 
Τοσοῦτον ἐξαρκεῖ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ἣν ἐμὲ δεῖ καὶ Πρω- 

ταγύραν ὃ ἀποδεῖξαι, περὶ ὧν ἤρεσϑ᾽ ἡμᾶς. “Πρεσϑε δὲ, εἰ 
μέμνησθε, ἡνίκα ἡμεῖς ἀλλήλοις “ ὠμολογοῦμεν ἐπιστήμης μὴ 
εἶναι " μηδὲν κρεῖττον, ἀλλὰ τοῦτο ἀεὶ ᾿πρατεῖν, ὅπου ἂν 

8 ἐνῇ, καὶ ἡδονῆς καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων" ὑμεῖς δὲ δὴ ἔφατε 
τὴν ἡδονὴν πολλάκις χρατεῖν καὶ τοῦ εἰδύτος ἀνθρώπου. 
᾿ξπειδὴ " δὲ ὑμῖν οὐχ ὁμολογοῦμεν, μετὰ τοῦτο ' ἤρεσϑε ἡμᾶς, 
ὦ Πρωταγόρα τὸ καὶ Σώκρατες, ἢ εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάϑημα 0 
ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστὶ; χαὶ «ἰ ὑμεῖς αὐτὸ φατὲ 
εἶναι, ' εἴπατε ἡμῖν. Εἰ μὲν οὖν τύτε εὐθὺς " ὑμῖν εἴπομεν(198) 
ὅτι ᾿ἀμαϑία, ̓ κατεγελᾶτε ἂν ἡμῶν᾽ νῦν δὲ, ἂν ἡμῶν καταγε- 
λᾶτε, καὶ ὑμῶν αὐτῶν καταγελάσεσϑε. Καὶ γὰρ ὑμεῖς ὦμο- 

Κ καλλῳπισμοῦ τοῦ τῶν γ.} τοῦ 6 ἤρεσϑ' «-ἤρεισϑε  εἴρεσϑ᾽-- εἴ- 
ἐῶν γυναικῶν καλλωπίσμοῦ Α. ρέεισϑε Α 

] αγνδρες δῆλοι) κατάδηλοι Α. α ὡμολογοῦμεν ὁμολογοῦμεν 
ἣι εὔοπτά τε ἐν εὔοπτα τοι ὦσε Α. 

Ατέθῃ. ἐ. τε ἡ Ἰλαπιαδο. 65 6- ο μηδὲν εἶναι] μὴ εἶναι μηδὲν 
ἄἀιϊιπι υἱάοιισ εὔοπτοε ὦσι σα Α. 
Λνακοἤο]αιο. ξ κρατεῖν ] κρατεῖ Δ. 

πα αὐτῷ τῷ] αὐτὸ τὸ Δ. δ ἐνῇ καὶ ἡδονῆς] ) ἐν ἡδονῇ Α-: 
ὦ Δία τοῖς] “1ἰὰ καὶ τοῖς Α. Ὦ δὲ ὑμὲν] ὃὲ οι. Α. 

Νοχ 1}. οπι. ἄν. ἱ ἤρεσϑε) εἴρεσθε Α. 
65. κ εἰ μὴ] εἰ δὲ μὴ Δ. 

Ἢ ϑὶς Α. οὶ]. Ῥ- 557. Β. ] εἴπετε) εἴπατε Δ, 
Ὁ ἀποδεῖξαι} ὑμὶν ἀποδεῖδαε Α, τὰ ὑμῖν οἱ. Α. 

ῤ 
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λογήκατε ἐκιστήμης ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν περὶ τὴν τῶν ἡδονῶν 
αἴρεσιν καὶ " λυπῶν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας, (ταῦτα δέ ἐστιν. 
ἀγαϑά τε καὶ κακὰ) καὶ " οὐ μόνον ἐπιστήμης, " ἀλλὰ καὶ 
εἷς τὸ πρόσϑεν ἕτι ὡμολογήκατε ὅτι μετρητικῆς᾽ ἡ δὲ Ἴ ἐξα- 

δυμαρτανομένη πρᾶξιφ ἄνευ ἐπιστήμης, ἴστε που καὶ αὐτοὶ ὅτι 
᾿ς ἀμαϑίᾳ πράττεται" ὥστε τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ἡδονῆς ἥττω εἶναι, 

ἀμαϑία ἡ μεγίστη. 
. 64 "Πλάτωνος ἐκ τοῦ Φιλήβου. 

ΣΏΩΚΡ. Καθ ἣν ἕκαστον τοίνυν τῶν τριῶν, πρὸς τὴν 
ἡδονὴν καὶ τὸν νοῦν χρίνωμεν. 4:εῖ γὰρ ἰδεῖν, ποτέρῳ μᾶλ- 
λον ξυγγενὲς ἕκαστον αὐτῶν ἀπονεμοῦμεν. ΠΡΩ͂Τ. Κάλ. 
λους καὶ ἀληϑείας καὶ μετριότητος πέρι λέγεις; ΣΩΙΚΡ. Ναί. 

895 Πρῶτον δέ γε ἀληϑείας λαβοῦ, αὖ Πρώταρχε, καὶ λαβύμενος 
᾿ βλέψας εἰς τρία, νοῦν καὶ ἀλήθειαν καὶ ἡδονὴν, πολὺν ἐπι- 

σχὼν χρόνον, ἀπόκριναι σαυτῷ, πότερον ἡδονὴ ξυγγενέστερον 
ἢ νοῦς ἀληθείᾳ. ΠΡΩΤ. Τί δὲ χρόνου δεῖ; πολὺ γὰρ οἷ- 
μαι διαφέρετον. Ἡδονὴ μὲν γὰρ ἁπάντων ἀλαζξονέστατον. 
Ὡς δὲ λόγος, καὶ ἢ ἐν ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τὰ ἀφροδίσια, 
αὐ δὴ μέγισται δοκοῦσιν εἶναι, καὶ τὸ ἐπιορκεῖν συγγνώμην 

10 εἴληφε παρὰ ϑεῶν" ὡς καϑάπερ παίδων, "τῶν ἡδονῶν νοῦν 
οὐδὲ τὸν ὀλίγιστον χεχτημένων. Νοῦς δὲ ἤτοι ταντὸν 
καὶ ἀλήθειά ἔστιν, ἢ πάντων ὁμοιύτατόν τε καὶ ἀλη- 
ϑέστατον. ΣΩΚΡ. Οὐκ οὖν τὸ μετὰ τοῦτο τὴν μετριό- 

(199)τητα “ ὡσαύτως σχέψαι, πότερον ἡδονὴ φρονήσεως, ἢ φρό- 
ψησις ἡδονῆς πλείω χέχτηται; ΠΡΩ͂Τ. Εὔσκεπτόν γε καὶ 
“ταύτην τὴν σκέψιν προβέβληκας. Οἷμαι γὰρ ἡδονῆς μὲν 
καὶ περιχαρείας οὐδὲν τῶν ὄντων πεφυκὸς ἀμετρύτερον εύ- 

'φορεῖν ἄν τινα νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης ἐμμετρότερον οὐδ᾽ ἶἂν 
ὃν ποτ. ΣΩΚΡ. Καλῶς εἴρηκας. “Ὅμως δ᾽ ἔτι λέγε τὸ 
τρίτον" νοῦς ἡμῖν κάλλους μετείληφε πλεῖον ἢ τὸ τῆς ἥδο- 
νῆς γένος, ὥστε εἶναι καλλίω νοῦν ἡδονῆς, ἢ τοὐναντίον ; 
ΠΡΩ͂Τ. ᾿Δφ᾽ οὖν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν, ὦ Σώκχρατες, 

ΟΝ 

τ λοιπὸν Α. 
ο οὐ μόνο»] οὐκ Α. ἃ ϑὶς Α. ἮΝ 65. Β. 

} ἐν ταῖς] ἘΡ ταῖς Α. πὶ. ΡΥ. 
ς τῶν ἡδονὼν} ἀροκὶ σι σι] Α. 
εἰ ὡς οὕτως) ὡσαύτως Α. 

4 ἐξαμαρταψομένη ἁμαρτανο- : ταύτην σκχ,] ταύτην τὴν σκ. Δ, 
μένη Α Σ ὧν ἕν} ἀσεεὶ ἕν ἃ 

λ 

Ρᾳ ἀλλὰ καὶ πρύσϑεν-- τε] ὁ αλλὼ 
καὶ ἧς τὸ πρόσϑεν ἕτι---ῦτι . 
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᾿ξοὐδεὶς πώποτε! οὔϑ' ὕπαρ οὔτ᾽ ὄναρ αἰσχρὸν οὔτε εἶδεν, οὔτε 
" ἐπενόησεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς, οὔτε γιγνόμενον, οὔτε ' ὄντα, 
οὔτ᾽ ἐσύμενον. ΣΩΚΡΑΤ. ᾿Ορθῶς. ΠΡΩ͂Τ. Ἡδονὰς ἢ" δέ 
γέ που, καὶ ταύτας σχεδὸν τὰς μεγίστας, ὅτ᾽ ἂν ἰἴδωμεν 
ἡδύμενον ὁντινοῦν, ἢ τὸ γελοῖον ἐπ᾽ αὐταῖς, ἢ τὸ "᾿πάν-80 
τῶν αἴσχιστον ἐπόμενον ὁρῶντες, αὐτοί τὸ αἰσχυνόμεϑα, 
καὶ ἀφανίξοντες κρύπτομεν ὅτι "μάλιστα, νυχτὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα διδόντες, ὡς φῶς "5 οὐ δέον ὁρᾶν αὐτά. ΣΩΚΡ. Πάν- 
τη "δὴ φήσεις, ὦ Πρώταρχε, ὑπύ τε ἀγγέλων πέμπων, καὶ 
παροῦσι φράζων, ὡς ἡδονὴ χτῆμα οὐκ ἔστι πρῶτον, οὐδ᾽ 
αὖ δεύτερον᾽ ἀλλὰ πρῶτον μέν πῃ περὶ μέτρον, καὶ τὸ Ἱμέ- 
τριον καὶ "χαίριον, καὶ πάντα ὁπόσα τοιαῦτα χρὴ νομίζειν 
τὴν ἀΐδιον εἰρῆσθαι "φύσιν. ΠΡΩ͂Τ. Φαίνεται 'γοῦν ἐκ τῶν 40 
ψῦν λεγομένων. ΣΩΚΡ. Δεύτερον μὴν περὶ τὸ σύμμετρον 
καὶ καλὸν καὶ τὸ τέλεον καὶ ἱκανὸν, καὶ πάνϑ'᾽ ὁπόσα τῆς 

“γενεᾶς αὖ ταύτης ἐστίν. ΠΡΩ͂Τ. Ἔοικε γοῦν. ΣΘΩΚΡ. Τὸ(200) 
τοίνυν τρίτον, ὡς “ἡ ἐμὴ μαντεία, νοῦν καὶ φρύνησιν τι- 
ϑεὶς, οὐχ ἄν: μέγα τι τῆς ἀληϑείας "παρεξέλθοις. ΠΡΩ͂Τ. 
Ἴσως. ΣΩΚΡ. Τ᾽ 4ρ᾽ οὖν οὐ τέταρτα, "ἃ κῆς ψυχῆς αὐτῆς 
ἔϑεμεν, ἐπιστήμας τε καὶ τέχνας, καὶ δόξας "ὀρθὰς λεχϑεί- 
σας, ταῦτ᾽ εἶναι τὰ πρὸς τοῖς τρισὶ τέταρτα; εἴπερ τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ γέ ἐστι μᾶλλον, ἢ τῆς ἡδονῆς ξυγγενῆἨΗᾳἩ ΠΡΩΤ. Τάχ 50 
ἄν. ΣΩΚΡ. Πέμπτες τοίνυν ἃς ἡδονὰς ἔθεμεν, ἀλύπους 
ὁρισάμενοι, καθαρὰς ἐπονομάσαντες τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἐπι- 

᾿ στήμας, ταῖς δὲ αἰσθήσεσιν' ἑπομένας. ΠΡΩ͂Τ. Ἴσως. 
ΣΘΩΧΡ. 

οὐδεὶς κώποτε) οὐδείς ποτὸ Υ καίριον] καιρὸν Α. δὲ ΠΊΟΧ 
οὐδείς πώποτε Α. σα. 

᾿ ἐπενόησε») ὑπερενόησεν Δ. ἃ φύσιν ἀεοοεῖ Α, 
ὶ ὄντα] ον» Α. . Α. 
κ δέ γε] γε οπι. Α, οὖν) γοῦν 
1 ἴδωμεν) εἰδῶμεν Α. Υ γενεᾶς χαύτης αὖΊ γενέσεως 
ῇ πάντως αἴσχιστον ἑπόμενον αὖ ταύτης Α 

ὁρῶντες) πάντων ἃ. ἐπανορῶντες ν ἡ ἐμὴ] ἀεθεὶ ἡ Α. 
Α, 

ἄλιστα ψυχη] ψυκεὶ μάλιστα χ παρεξέλθοις) παρεξέλθῃς Δ. 

Α. δὶ πεὸκ οπὶ. τα. Υ ἀφ᾽] γὰρ Δ. 

φΦ ἃ τῆς ψ. ἐϑ. αὐ. αὖ τ. φ. 
ὁ οὐ δέον] οὐδὲν Α. αὐτ. ἴθ. Α. 

Ῥ δὴ φησεις] δεῖ φησὶν Α. ΝΜ ̓ὀρϑὰς] ὀρθῶς Α. 

4 μέτρον) μέεριον Α. Ὁ ταῖς δὲ] δὲ οἱι. Α. 



114 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ἴ. 7. 

ν. ἕκτῃ δ᾽ "ἦν γενεᾷ ι᾿ . 

(φησὶν ᾿Ορφεὺρ) 
ἅ χαταπαύσατε κόσμον αοιδῆς.. 

᾿“τὰρ κινδυνεύει καὶ ὁ ἡμέτερος λύγος ἐν ἔκτῃ καταπεκαυ- 
μένος εἶναι κρίσει. 

8665 “Εὐκλείδου. 
Ἔστι δὲ ὁ μὲν ὕπνος νεώτερος καὶ μειρακιώδης δαίμων, 

" εὔπιστος, καὶ ῥάϑιος ἀποφυγεῖν ὁ δὲ ἕτερος οὗτος πολιὸς, 
καὶ γέρων, ἐν τοῖς πρεσβυτέροις τῶν ἀνθρώπων μάλιστα ἐμ- 
πεφυχὼς, ἄπιστος καὶ ἀπαραίτητος. Τούτου δὲ τοῦ δαίμο- 
νος ἐργῶδες ἐστὶν ἀπαλλαγῆναι, ὅτ᾽ ἂν ἅπαξ παρῇ. Οὔτε 
γὰρ λόγοις “ προσέχει οὐδὲν, οὔτε ἀχούειν τὸ σύνολον δύνα- 
ται κωφὸς γάρ ἐστε" οὔτ᾽ αὖ δεικνύων αὐτῷ ἐμφανίσαις 
τὶ ἄν" τυφλὸς γάρ ἐστιν. ' 

(201) ΠΕΡῚ ΑΝΔΡΕΙΑ͂Σ. Ζ. 

1 α Εὐριπίδης Βελλεροφόντῃ. 
Θάρσος᾽ δὲ πρὸς τὰρ συμφορὰς μέγα σϑένει. 

5 αευριπίδου Αἰγεῖ. 
Ἔστι καὶ πταίδσαντ᾽ ἀρετὰν 

90 ἀποδείξασϑαι ϑανάτῳ. 

8 ᾿ Σοφοκλέους “ἴαντος. 

Αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μακροῦ χρήξειν βίου, 
κακοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται. 

τί γὰρ παρ᾽ ἦμαρ ἡμέρα ὃ τέρπειν ἔχει 
προσϑεῖσα κἀναϑεῖδα τοῦ γε κατϑανεῖν; 
οὐκ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν, 

, ὅστις χκαλαῖσιν ἐλπίσιν ϑερμαίνεται. 

ς δ᾽ ἐν] δὲ Α. 1. 
ἃ χκαταπκαύσατε]] κατακαύσεται ἃ 81. Α. πϊδὶ αιιοὰ οοπιροηᾶϊο- 

88 Εύριπι. 8.1], ΕΥ. 7. 
. 64. 5. 

ἃ δῖς Α. ἃ δῖ. Ττῖπο. 861], Εγσ, 9, Πδθϑὶ 
ε᾿ εὔπιστος ἄπιστος Ὀδηῆϑο. Α. 

εὔπειστος οἱ πιοχ ἄπεισεος Οο8ῃ. 5. 
ἃ 816 Ἁ. 561}. ν, 475: 3. 

ς προσέχειν] προσέχεε Α. ο ΒΚ τέρπειν) τέρψιν Δ. 



Ρ.886. ΠΕΡῚ ΑΝΔΏΡΕΤΙΑΣ. Ζ. 475 

ἀλλ᾽ ἣ καλῶς. ἰῆν, ἢ καλῷς τεϑνηκέναι 
τὸν εὐγενῇ χρή. Πάντ᾽ ἀκήκοας λύγον.. 

4 5 Μενάνδρου. 
“Ὅτ᾽ ἄν τι ὃ πράττῃς ὅσιον, ἀγαθὴν ἐλπίδα 

“ πρόβαλλε σαυτῷ, τοῦτο γιγνώσχων, ὅτι. 
“ τόλμῃ δικαίᾳ καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει. 

“ὃ ἡ Εὐριπί ἰδης ᾿Αρχελάφ. 
Ἐν δέ σοι μόνον προφωνῶ, μὴ πὶ 5 δουλείαν φ«οτε 

ξῶν ἑκὼν ἔλθῃς, παρὸν σοὶ κατϑανεῖν ἐλευθέρως. 

6" Εὐριπίδης Ζανάῃ. (209) 
Φεῦ τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἁπανταχοῦ 

ἡ πρέπει χαρακτὴρ χρηστὸς εἰς εὐψυχίαν. 

7 " Σοφοκλῆς ᾿Εριφύλῃ. 
ἀνδρῶν γὰρ ἐσθλῶν στέρνον οὐ μαλάσσεται. 

8 “ Σοφοκλῆς Κρεούσᾳ. 
“Ὅστις δὲ τόλμῃ πρὸς τὸ δεινὸν ἔρχεται, 

ὀρϑὴ μὲν ἡ γλῶσσ᾽ ἐστὶν, ἀσφαλὴς δ᾽ ὁ νοῦς. 

9 " Εὐριπίδης Ἡρακλεῖ. 
» Τὸ μὲν σφαγῆναι δεινὸν, εὔκλειαν δ᾽ ἔχει" 

τὸ μὴ θανεῖν δ᾽ οὐ δεινὸν, ἡδονὴ δ᾽ ἔνι. 

10 « Εὐριπίδου Οἰδίποδι. 
Πότερα γενέσϑαι δῆτα χρησιμώτερον ΝΞ 

4- 
ἃ 8. Α. ΟἸεσίς. Ρρ. 190. 2οῦ. 
» πράττῃς] πράττεις Οτο δι. 
ς πρόβαλλ ἑαυτῷ} πρόβαλλε 

σαυτῷ ἃ. 

ἃ τόλμῃ] τρς Ἅ. 

ὃ 
δ ὅς Α, πἱοὶ αυοὰ Εὐρικι. 

Εγαβηι. Ασομεὶδὶ 4. 
ΡΒ μὴ ᾿πὶ δουλείαν] μή ποῦ δει- 

λέαν Α. δουλείας Οτοιίι. 

ὃ 
α ϑίς Α. πἰεὶ φιοὰ Ἑύριπι. ΕἾ. 

2. 
ΡΒ πρέπει [ἰὰ Μ5. Α. Μα]ραιΐ 

οπ πα]. τρέπε. Οποτ. τρέπει 
ΟΥΤΟΣ α6ϑὲ ᾿Υρορυδρπὶ πη οὐἱξ. (εδε- 

Μ58. Α. 

πετὶ 1569. 4 ἰπ ΟΟΠΘΥΘΉ58ΠΙ, 
Χμ, Ἰ5ὴδ οξὲ Οτοίϊις, πιδηδνίς, 

εἰΐχφιιδθ πρέπει. 

ἃ 864. 806]]. ἔγοξπι. 8. 
8. 

ἃ 816 Α. 50:1. ΕῪ. 1. 

9. 
ἃ 8:6 Α. Ψίὰα ἔσαρηιομϊα ἔαλϊδο 

οἰϊαῖα Ὡ, 1. ᾿ 
» Επτὶρίἀθοφϑ ἢῸ8 νοσδι8 δα τε 

ποτῖῦβ. ἴάφπι ἧπ δος 
πι8. πιοθοὶ δοβάσδπι ἃ ΡΪη 
εἰϊαγτὶ ἱπ 1. ἠδ υἱγία Μογαϊ]έ, 
Ῥοσδοπιις Δάν. Ῥ. 2786, σχϑροηεξῆ- 
ἀϊμη ἀοςοὶ ὃὲ δειλὸν ῥγὸ δ᾽ οὐ 
δεινὸν 6 ῬΙαξατοδο Ῥ. 447. Ε. 

ἃ ϑία Α. ϑοῖν Ἵν. 6, ̓  εγεμὶ 
ἐτῖδὶε Οαδδοσ. 



170 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΣΟΥ Ἱ. 1. 

'συνετὸν Ὁ ἄτολμόν τ᾽, ἢ θρασύν τε " κἰμμανῆ; 
τὸ μὲν γὰρ “ αὐτῶν «σκαιὸν, ἀλλ᾽. ἀμύνεται" 
τὸ δ᾽ " ἡσυχαῖον ἔργον" ἐν δ᾽ ἀμφοῖν νόσος. 

(206)11 " Αἰσχύλου." 
"Ἄνδρες γὰρ ἑπτὰ, ϑούριο; λοχαγέται, 

ταυροσφαγοῦντες εἷς μελάνδετον σάχος, 
καὶ ϑιψγάνοντες ἢ χερσὶ ταυρείου φόνου, 

, άρη τ᾽ Ἐννὼ, καὶ φιλαίματον Φύβον 
᾿ ᾧὡρκωμύότησαν, ἥ πόλει κατασκαφὰς 
δοϑέντες, λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, 
ἢ γῇν ϑανόντες πρόσθε φυράσειν φόνῳ. 
5 σημεῖα δ᾽ αὐτῶν τοῖς τεκοῦσιν εἰς δόμους 

«οὺς ὥρμ᾽ ᾿ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον δάκρυ 
λείβοντες" οἶκτος δ᾽ οὔ τις ἦν ἀνὰ στύμα. 
σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸρ, “ ἀνδρείᾳ φλέγων, 
ἕπνει λεόντων ὡς “΄άρην δεδορχότων. 
καὶ τῷδε πίστις οὐκ ὃ ὄχνῳ χρονίξεται. 
κληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 

87 ἔχαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. 

12 " Μιμνέρμου. 
Οὐ μὲν δὴ κείνου γε μένος καὶ ἀγήνορα ϑυμὸν 
τοῖον ἐμεῦ προτέρων πεύϑομαι, οἵ μιν " ἴδον 

“ΜΔυδῶν ἱππομάχων πυκινὰς πλονέοντα φάλαγγας » 

Ὁ Οοριυΐαπλ ρμοδὲ ἄτολμον ἰπεο- 
ΣῈ, Ῥοχδοῦῶο οβδοουῖιϑ δὰ Ατίὶ- 
διορῆ. ἂν, 705. 

ο κἀμαϑῆ) τὰ Μ55. Α. εχ πια- 
δὰ Ῥτίοσε: αιιοὰ χϑοῖζιιδ σαὶ νυ]- 
ἀεί οὐ 1πιρ]θηὰδ ορροεϊεϊσι!ϑ 
ΣΩΘΙΌΤΔ, αυδππὶ «ιοᾶ νιΐκο Ἰορὶ- 
τὰν χέμμανῆ. Οποτιῦε. ΔΒΟσταδβθ 
ογοὰο Οχσοῖσιπι ἢ οποίϊδπα ΜΝΜΙδιὶ 
ψαχίειαῖθο, ΜΈίεὶ δα] θη; νυἱά θεν ἃ 
τἰπιδ τῦϑην σχαζαϊι ΠΟ οἶμα- 

Θῇ ιοὰ εὐμενῆ. 
ἃ αὐτοῖν] 16 τοοὶθ ϑεοαϊίσοτ, 

Ῥῖο αὐτῶν. χυδησιδηι δο]δηὶ ἐρίδ 
σοπξιαϊὶ, Οπκοτευδ. 

6 ἡσυχαῖον) 1ΐα ροδιιΐ ΟΡ» νεϑσ- 
διῖπι,), οἰπὶ δηϊα ε:8οὶ ἡσύχιον. 
Οποτιῦς. 

11. 

8 ϑὶο Α. 8611. ϑορίϑι α, ΤΠ ΟΡ. 
ν. 42. , ᾿ 

ἃ χερσὶ ταυρίου] γειρὶ τανρίου 
Α. ΜΜοχ Ἄρη κ᾽ σεεῃ. 5. 

α μνημεῖά θ᾽ αὐτῶν] 1ΤιΔ Αο- 
δ. }}}}}Ϊ εὐαϊιίοποθ εἰρηϊδποδοῖζις, 
φίδι αἰοὰ Ππεῖσ νιΐβο δεῖ; ση- 
μεῖα δ᾽ αὐτῶν. Οποτεῦθϑ. 

ὁ ἀνδρείᾳ) ἀνδρίαν Δ. 
Σ ὥρην) ἄφη Α. , 
ξ ὄκνῳ γχρονίζεται) μόνω χαρί- 

ξεται Δ. 

22. 

ἃ 8:ς Α. 

» ἴδον] εἷδον Δ. 



Ρ. 87. 

“Ἔρμιον ἀμπεδίον φῶξα 

' ΠΕΡῚ ΔΝΔΡΕΙΑΣ, Ζ: 

λ΄ «. 

τοῦ μὲν ἄρ᾽ οὔ ποτε πάμπαν ἐμέμψατο Παλλὰς ᾿Αϑήνη. 
δριμὺ μένος χραδίης, " ἔσθ᾽ ὅτ᾽ ἀνὰ προμάχουρ 

σεῦ᾽, ἠδ᾽ αἱματόεντος. ὃν ὑσμίνῃ πολέμοιο, 
πικρὰ βιαζομένου διῃόμενέων βέλεα, 

οὐ γάρ τις κείνου δηΐων ὅτ᾽ ἀμεινότερορ φὼφ 
ἔσκεν ἐποίχεσθαι φυλόπιδος κρατερῆς 

ἔργον, ὅτ᾽ αὐγαῖσιν φέρετ᾽ ὠκχέος ἠελίοιο. --- 

18 " Μελιννοῦς «εσβίας εἰς Ρώμην. 
" Χαῖρέ μοι Ῥώμα, θυγάτηρ ἄρηος, 

"χρυσεόμιτρα, δαΐφρων ἄνασσα, 
σεμνὸν “ ἁ ναίεις ἐπὶ γᾶρ Ολυμαον,, 

ἄϑραυστον. αἷὲν " 

.Ὶ 

471 

ἃ φιρεμμέλίην. 

͵. 10 

(804) 

90 

σοὶ μόνᾳ ἴ πρέσβιστα δέδωκε Μοῖρῳᾳ 
κῦδος ἀῤῥήκτω βαδιλῇον ἀρχᾶφ' 
ὄφρα κοιρανῇον δ ἔχοισα ἢ κάρτος 

εὔμς. 
σᾷ δ᾽ ὑπὸ σδεύγλᾳ κρατερῶν λεπάδνων 
! στέρνα γαίας καὶ πολιᾶς θαλάσσας 
σφίγγεται" σὺ δ᾽ ἀσφαλέως κυβερνᾷ 

ἄστεα λαῶν. 

πάντα δὲ " σφάλλωμ ὁ μέγιόστορ αἰὼν, . 

Ἷ ἑφίμιο» ἔρμιον Οεεποσί τᾶ. 
ὃο εἰ Α. εχ εοἰποπαῦ. 2)ε Ἡεννιὶ 
κανρο, ἱβαιυϊλξ Θομποσιιδ, ᾿δίγαδο 
ἐξδ. 13. 
ἃ φερεμμελίην φέρ᾽ εὐμελίηνν 
ΑΣΟΚΕΝΑΡΆ. 

6 ἔσϑ᾽ ὅτ᾽ εἴο.] εὖθϑ᾽ δτ᾽ ἀνὰ 
δρομάχους σεύηϑ᾽ αἵματόεν ὑσμί- 

οι 
Ψῆ πολέμιον Α. 

11. 

ἃ 8:16 Α. Οερνοχ. ; εϊίππμε ὑεῖ 
Ῥοίΐμα Ἐγίππαε 1 εδίαε ἐκ ἤοπιππε 
“ϑαρρλὶεὶ υεγημα. Οτοιδίε: Ἑνπα 
πα Π]ελδὲα. ἸΖελενῶ Ἀαρεῖ ῬΒοίίας, 
ΨίΔε ὙΨνεΙοχοτιπι ἰὰ Οτὐθασζοσΐ ᾿Ν16- 
Ἰεἴθη;, 11, 18. ξδεαα. [εἰ 1,Δη- 
δίιωι ἱπ Τὶ θυ β οί κοες Μοπδς 
σομδΡι5 1. 4. Ρ. 691. δθη4. ΒΦ, 
1,4Ρ5.} 

Ὁ» Ηὸϑ νοϑύβιιδ 1ἰβ θάλλει ττί 

ΒΤΏΒΑΕΙ ΣΨΟΒΙΣΣΟ, ὙΟΙ,.. Ϊ. 

ΔΏΣΗΙ. 

ἤδτα δῖ τὸ ἃ υἱτίβ ξΏΣηι 6 ἃ 1- 
δοεὶΐ δἴαιιθ πιο άδιὶ ἔμεσε. Ῥιι- 
ἕανϊ λδειὰ ἀπὲ δίομδοι ᾿ Ῥυόμην 
μαΐα διδεὲ ἀνδρείαν. ΑἹ πιΐιλ τὰ: 
ὩΣ να ]Δ9 86 ρυορδὲ δοσιιπὶ Ορίς 
αἷο αὐ] ροσιεχίοχία δουὲ οὺ ροῦ- 
τὰ Ριιϊΐδηῖ Ὁχρὶ Ἀοαϊδθ αἷςδ- 

Οοσὶθ υεσθα οὐμηΐα θδπὶ ἱπ 
τοι συδάταπε. σποτιῦδ. 
ἃ ἀρ ἂν, ἀκ χρνάεόμιτρο Α. 

ν αἴης) ὧν δ δηρ Α, ἄν εἴης 
ΩΝ ἀπατᾷ. ἃ ναίε ἀραΐε Οτοῖδμε. 

ὁ ἄθραυσεον ραυστος ΟΕ:- 
ΠΟΤῚ ΠΊΘΙΩ 

ξ πρέσβυς τὰ) πρέσβιστα Α. πρέάι. 
βειρα Οεεποτί πατῇ. 
ῇ κε ἔχοισα Οχοίσι, 

ο. δετέρνα Α. 
δὲ σφαάλλων Α. 

Μ 



’ 
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καὶ μεταπλάσσων βίον ἄλλοτ᾽ ἄλλως, 
σοὶ μόνᾳ πλησίστιον οὖρον͵ ἀρχᾶς 

᾿ (206) οὐ μεταβάλλει. 
᾿Ξοΐ γὰρ ἐκ πάντων σὺ μόνα κρατίστους 

ἄνδραρ ' αἰχματὰς μεγάλουρ λοχεύεις, 
δὔσταχυν “άματρος ὅκως " ἀνεῖσα 

καρπὸν ἀπ᾿ ἀνδρῶν. 

, 44΄" Ὁμήρου. 

Εἴπερ γάρ κ βλεῖο πονεύμενος, ἠδ τυκπείης, 
οὐχ ἂν ἐπ᾽ αὐχέν᾽ ὄπισθε πέσῃς, οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, 
ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειεν 
«οὐσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὑδαριστύν. , 
156 " Τοῦ αὐτοῦ. 

Οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις, 
ἀλλ᾽ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ σεήϑεσσιν ἕλασσον. 

16 " Σωχράτους. 

“Σωκράτης ἐρωτηϑεὶρ τί ῥώμη, εἶπε, Κίνησις ψυχῆς μετὰ 
σώματος. 
17 "᾽Ὄ 

40 Μιὰ τοῦτο ἐπαινεῖν ̓ Δγριππῖνον δίκαιον, ὅ ὅτι πλείστου ἄξιος 
ἀνὴρ γενόμενος, οὐδεπώποτο ἐπήνεσεν ἑαυτόν ἀλλ᾽ εἶ καὶ 
ἄλλος τιρ αὐτὸν ἐπήνει, ἠρυϑρία. Οὗτος δ᾽, ἔφῃ, ὁ ἀνὴρ 
τοιοῦτος ἦν, ὥστε τοῦ συμβαίνοντος ἀεὶ ἑαυτῷ δυσκόλου, ἕκαν 
φψὸν γράφειν" εἰ μὲν πυρέττοι, πυρετοῦ, εἰ δὲ ἀδοξοῖ, ἀδοξίας" 
εἶ δὲ φύγοι, φυγῆς. Καί ποτε μέλλοντι, ἔφη, " αὐτῷ ἀριστή. 
σειν, ἐπέστη ὁ λέγων, ὅτι φεύχριν αὐτὸν κελεύει Νέρων" καὶ 
ὃς ἔφη, Οὐκοῦν, εἶπεν, ἐν ̓ Δρικίᾳ " ἀριστήσομεν. 

(206)18 " 4ιογένουρ. ᾿ 

Ἰ. «ἡξμμητὰς} αἰχματὰς Δ. ; 16. 
1 μεγάλωο] μεγάλους Δ. 4 δὶ Α, ϑοἷ!. 1. Χ. «85. 
Ὁ φυνείσω] φυνοίσῃ Οεεποχὶ ἃ ϑ8ὶς Α. 

ἸΒΔΙΒΟ. συνοίοης Οτοίλιν Οτοίίιω͵ ἐνεῖσα 17. 

Α- οὐ πέασξο α 8ἰς Α. 8εῖ], ΒΥ. 66. 
14. " αὐτῷ) τῷ Α. 

« Ἠΐπο ἰοοίπι δὰϑάϊ οχ Α. ει ο ἐ ἰσομὲν Δ. 
1. ἮΝ. “88. νι εἐθ0. πέσοι (ναὶ πέ- ἐστ 48. 
ΦΏ) βέλοι ὁχοιερὶ. Ἡοπιοσί. 8 8ϊο Α. 



Ρ. 88. ᾿ ΠΕΡῚ ΑΝΔΡΕΙΑΣ, Ζ. 479 
4ιογένης οὐδένα καλὸν ἔφησεν εἶναι πόνον, οὗ μὴ τέλος 50 

Ρ εἴη εὐφυχία καὶ τόνος ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐχὶ σώματος. 

19 " Θουκυδίδου δημηχορίας Περικλέους. 
Τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σώξεται, μὴ μετὰ τοῦ δραστηρίου τε- 

δι ̓ ,ἀντιγόνου. 
Ἀντίγονος δὲ ἔφη, τὰ μέγιστα καλὰ ἄνευ μεγάλων καχῶν 

οὐκ εἶναι. 

51 « Χρυσίκχου. 
Ἔλεγεν δὲ ὁ Χρύσιππος, ἀλγεῖν μὲν τὸν σοφὸν, μὴ βασανί- 

ξεσθαι δέ" μὴ γὰρ ἐνδιδόναι τῇ ψυχῇ. Καὶ δεῖσθαι μὲν, μὴ 
«ἀφοσδέχεσθαι δέ. ᾿ 

959 « δημοχρίτου. 
“Δνδρείη τὰς ἄτας μικρὰς ἕρδε., 88 

923 « Μουσωνίου. 
Καὶ ἂν τοῦ συμφέροντος μάλιστα προαιρῇ ἔχεσθιι, μὴ δυσχέ- 

φαινε ταῖς περιστάσεσιν, ἐνθυμούμενος " ὅσα ἤδη σοι τῶν ἐν 
βίῳ, οὐχ ὡς σὺ ἐβούλου, συνέπεσεν, ἀλλ᾽ ὡς ἀυνέφερεν. 

94 5" Τοῦ αὐτοῦ. 

“Ἄρκαζε τὸ καλῶς ἀποθνήσκειν, ὅτο ἕξεστι, μὴ μετὰ μιχρὸν 
τὸ μὲν ἀποθϑνήσχειν σοι παρῇ, τὸ δὺ καλῶς μηχέτι ἐξῇ. 
95 «Τοῦ αὐτοῦ. 

ι Οὐκ ἔστιν ἐπὶ πολλῶν "συμφέροντι ζῶντα καϑηχόντως ἀπο- 10 
ϑανεῖν, μὴ ὑπὲρ πλειόνων ἀποϑνήσκχοντα συμφέροντι. ᾿ (207) 
96 « 4Δἀημοχρίτου. 

᾿Δνδρεῖος ἢ οὐχ ὁ τῶν πολεμίων κρατῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
“ ὃ τῶν ἡδονῶν κρείσσων. Ἔνιοι δὸ “ πόλεων μὲν δεσπόξουσι, 
γυναιξὶ δὲ δουλεύουσιν. ᾿ 

Ὁ μων εὐφυχίαν καὶ τόνον 84. 
πῶ ἐμ τόνος δλλμὲ α ϑὶς Α. 

ὭΔΔΣΒΟ οἱ εὐτναις α ϑομονὶὶ. 86. 
9. ἃ ϑ8ϊο Α. 

ἃ 8:6 Α. 8611. ἢ. 65. Ὁ συμφέροντι ζῶντα, καϑηκόν- 
80. . 460] συμφέρον τῷ ξὦώντι Α. 

8 ϑίο Α. 8 
21. ἃ 819 Α. ΄ 

ἃ ϑῖς Α.. ᾿ » οὔχ ὁ] οὐχὶ Αι 
83. ᾿ α πόνων] πόλεων Αι δὲ οἱ πιδτᾷ- 

α ϑῖί. Α. ᾿ Οϑεπετῖ; νεί πολεμίων οὐὰϊ!ε Ῥχαα- 
» δσα] πόσα ΔΑ. οοἔ, 

ΜΩ 

Ἀ 



180ΌϑΘ6Ὄ ΙΔΑΝΝΟΌ ΣΤΟΒΑΙΟΡ, 1.1. 
47) « Πλάτωνος. 

Πλάτων ἔφη, τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας βίου " μιοιροῦ ἀλλὰ 
πδονν δεῖσθαι. 

28 «Δαρείου. 
90 Δαρεῖος ὁ Αέρξον πατὴρ ἑαντὸν ἐγκωμιάξων ἔλεγεν, ἵν τ ταῖς 
μάχαις καὶ παρὰ τὰ δωνὰ γίγνεσθαι φῤονιμώτερος. 

φο. αἾἘκ τῶν Δίωνος Χρειῶν.. 
“άκαινα γυνὴ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξεε χωλωθέντος; 

καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ, Μὴ λυποῦ τέκνον, εἶπον καθ΄ 
ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς ἰδίας ἀρετῆς ὑπομνησθήσῃ. 
80 «Ἐκ τῶν “Ἰρυστοτέλους Χρειῶν. 

᾿ΔΜνάξαρχος ὁ φυσικὸς, εἰπόντος αὐτῷ 4λεξάνδρου, ὅτε κρε- 
μῶ σε" ᾿“πείλει τούτοιξ, ἔφη ν τοῖς πολλοῖς: ἐμοὶ δὲ οὐδὲν 
διαφέρει ὑπὲρ γῆς ἢ κατὰ γῆς σήπεσϑαι. 
81 « Τοῦ αὐτοῦ. 

80 5" Γοργὼ ἡ “ακεδαιμονία Μεωνίδου γυνὴ, τοῦ υἱοῦ αὐτῆς 
ἐπὶ στρατείαν πορευομένου, τὴν ἀσκίδα ἐπιδιδοῦσα εἶπεν, ἢ 
ὁ ταύταν, ἢ ἐπὶ ταύταν. 

(908)82 « “4ημοκρίτου. 
Δίκης κῦδος, γνώμης ϑάρσος,. καὶ ἢ ἀθαμβίη" ἀδικίης δὲ 

δεῖμα, ξυμφορῆς τέρμα. 

883 «Ἡροδότου ἱστορίας ξ. 
Μεγάλα γὰρ πρήγματα μεγάλοισι κινδύνοισιν ἐθέλει. καὶ 

αἴρέεσθαι. 

84 « Πλάτωνος ἐκ τῆς ᾿Δἀπολογίας Σωκράτους. 
Ἴσως ἂν οὖν εἴποι τις, εἶτ᾽ οὐ καταισχύνῃ, ὦ Σώκρατες, 

ἀοτοιοῦτο ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύσας, ἐξ οὐ χινδυνεύεις νυνὶ ἀπο- 
ϑανεῖν; ᾿Εγὼ δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι" ὅτι οὐ 

8 2 

ἃ 85:6 Α. ΄ Ὁ 70 θγόνη] ̓ γοργώνη Α. Οοττα- 
48. χὶὶ Ἰαοοθεῖνιε ἵν Αἴἤθη. ΟΡ. 186. 

ἃ ϑ8ϊς. Α. ς ταῦταν --ταύταν] τὰν---τὧὼν Α. 
. 8560. ΄“ 38:2. 

ἃ ϑῖο Α. νον Ὑνγειθηθδοῃ. δὰ ἃ δἰ. Α. 
ῬΙαΐδτοῖ. 11. Ρ. 241. Ε᾿ Ὁ ἀϑυμίη] ἀϑαμβίη Α. Οὐεοσηο.- 

50, ᾿ : τις: λόρὸ εὐϑυμίη. 
ἃ 8:ς Α. 55. 

ΠΝ ἃ ϑὶος 4. 8611. ὙΠ. ρσο. 
ἃ 810 Α. γίάς γνγειθηβδοῖ. δὰ 51. 

Ῥιιίδγοῖ. 1. Ὁ. 2δ41. Ε. ᾿ ἃ δὶς 4, 801]. Ρ. 98. Β. 
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Ρ. 89. ΠΕΡῚ ἈΝΔΡΕΊΑΣ. Ζ 181 
καλῶς λέγεις, εὖ ἄνθρωπε, εἰ οἴει δεῖν κίνδυνον υποζλογίζε- 

 ὅθαι τοῦ ξῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα, " ὅτου τὶ καὶ σμικρὸν ὄφελός 
ἔστιν" ἀλλ᾽ οὐκ ἐχεῖνο σχοκπεῖν ὅτ᾽ ἂν πράττῃ, σύτερον δίκαια 
ἢ ἄδικα πράττει, καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἔργα ἢ κακοῦ... 

856 «κ« Θουχυδίδου δημηγορίας Κνίχου. 

"ἄνευ δ᾽ εὐψυχίας οὐδεμία τέχνη πρὸρ τοὺρ κινδύνους 
ἰσχύει" φόβορ' γὰρ μνήμην ἐκχπλήσσει, τέχνη δ᾽ ἄνευ αὐτῆς 50 
οὐδὲν ὠφελεῖ. 

86 « Τοῦ αὐτοῦ ἐχ τοῦ ᾿Ἐπιταφίου. 

᾿Αλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί " γε φρόνημα ἔχοντε " ἡ μετὰ τοῦ 
μαλακισθῆναι κάχωσις, ἢ ὃ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος 
ἅμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος. 

87 «Ἐν ταυτῷ. 

“Διαφερόντως γὰρ ὃ" δὴ καὶ τόδε ἔχομεν, ὥστε τολμᾶν τε οἵ 
αὐτοὶ μάλιστα, καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν, ἐκλογίξεσθαι" δ(909) 
τοῖς ἄλλόις, ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄχνον φέρει. 
Κράτιστοι δ᾽ ἂν " τὴν φυχὴν δικαίως κριϑεῖεν οἱ τά τὸ δεινὰ 89 
«αἱ ἡδέα σαφέστατα γινώσχοντες, καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρε- 
«τόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. 

88 « Ζήνωνος. 
Ζήνων ὁ Ἐλεάτης ὑπὸ τοῦ τυράννου στρεβλούμενος, ὅπως 

εἴπῃ τοὺς συνωμότας" Εἰ γὰρ ἦσαν, εἶπεν, " ἐτυράννεις. 
89 « Ἐκ τῆς Νικολάον ἐθῶν συναγωγῆς. 

᾿ὈΟομβρικοὶ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς πολεμίους μάχαις αἴσχιστον 
ἡγοῦνται ἡττημένοι ζῆν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἢ νικᾶν, ἢ ἀπο- 
ϑνήσκειν. 

40 αΤοῦ αὐτοῦ. 

Ρ ὅτου τι) ὅτου τ᾽ εἰ Α. ο τὴν ψυχὴν ἣν] τὴν οὔϊ. Δ. ῬΔι]]ο 
55. δηῖο ὡς Ῥτὸ ὅ Οτεεέμοσιι, 

8ἃ 5:15. Α. 61), 1]. 8)ς. Ῥτὸ 8 
ἈΚνίχου νναξδὶιι τϑρομομάιαι τθο- οἷο α. 55. 

μπεὶ Ανήμονυ. ἃ ΟἹΟ 
» Ῥοεῖ ἐτυράννεις Α. μαββὶ ἃ ἂν 

ἃ Πι. 800. ΟΥΧΝ ὈΧΟΙΟΙ650 ΥἹ ΠΣ 8- 

ἃ δῖος ἃ. δεῖ: Ἱ. 45. ΚοποΙαΐιι. 
᾿ . ὃν 

ο ἡ ἐν τῷ μετὰ τοῦ] ἡ μετὼ τοῦ 59. 
ἐν τῷ ἃ ϑὶ5 Α, γἱά. ΜΝεϊοεὶξ Εποοτρι. 

Ῥ' 513. 
« 8ϊς Α. 86}: ἥ , 4,0. 
» δὴ} δεῖ Α. ἃ ϑίο Α. 
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182 ἹἸΩΘΗΝΝΟΙ͂ ΣΤΟΒΑΙΟ Έ.17. 

10 Κίέλτοι οἱ τῷ ὠκεανῷ γειτνιῶντες, αἰσχρὸν ἡγοῦνται τοῖ- 
χον καταπίπτοντχ ἢ οἰχίαν φεύγειν᾽ πλημμυρίδος δὲ ἐκ τῆς 
ἕξω θαλάττης ἐπερχομένηρ, μεθ᾽ ὅπλων ἀπαντῶντες ὑπομέ- 
ψουσιν ἕως κατακλύζονται, ἵνα μὴ δοκῶσι φεύγοντες. τὸν 
ϑάνατον φοβεῖσθαι. 
41 εἰΙαμβλίχου ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς ̓ Ολύμκπιον περὶ 

““νδρίας. 
᾿Ανδρία νοείσθω ἡ κυριωτάτη, ὅση τέ ἔστιν ἄτρεπτος νοερὰ 

δύναμις, καὶ ὅση ἀκμβαιοτάτη ψΨοερὰ ἐνέργεια, ὅτε τοῦ νοῦ 
Ρ καυτότης καὶ μόνιμος ξξις ἐν ἑαυτῇ τοιαῦτα ἂν εἴη τὰ περὶ 

ϑοτὴν ξωὴν εἴδη ϑεωρούμενατῆς " ἀνδρίας, ἤτοι καϑ᾽ ἑαυτὰ ὑφε- 
στηκότα, ἢ κοινωνήσαντα τὴν ἑαυτῶν ῥώμην πρὸς τὴν ἐν τοῖς 
λόγοις μόνιμον κατάστασιν. 

(910)42 «Ἐν ταυτῷ. 
᾿Δπὸ δὴ τούτων τὰ ἐν τοῖς πάϑεσιν περί τε δεινὰ καὶ μὴ 

δεινὰ, καὶ περὶ φόβον καὶ Ὁ ϑάρσος, περί τὸ ἡδονὴν καὶ λύ- 
πὴν γενναίως ἀνθιστάμενα, καὶ τὰ διαφυλάττοντα ἀεὶ τὰς 
αὐτὰς ὀρϑὰς δόξας, τά τε σύμμετρα καὶ μέσα ἤϑη διασώζοντα, 
καὶ τὰ πραὔνοντα τὸν ὑπὸ τῷ λόγῳ, καὶ ἀνεγείροντα αὐτὸν 

βοχατὰ καιρὸν, καὶ τὰ κοινὰ τούτων ἐκ πάϑους καὶ λόγον καὶ 
σροαιρέσεως, τίϑεμαι εἶναι πολυμέριστα " εἴδη τῆς ἀνδρίας" 
ἀφ᾽ ὧν ἐπιῤῥεῖ τοῖς βίοις ἡ ἀνδραγαϑία τῶν πράξεων ἀήττη- 
τος πάντη καὶ ἀβίαστος, ἑχουσίως τὰ καλὰ καὶ δι᾽ ἑαυτὰ αἵ- 
ρουμένη καὶ πράττουσα, καὶ τῶν ἀγαθῶν ἕνεκα πάντας πό- 
νους καὶ κινδύνους ὑπομένουσα, διδοῦσά τε ἑαυτὴν ἕτοί- 
ἕως εἰς τὰ δοχοῦντα εἶναι δυσχερῆ, καὶ ϑαῤῥοῦσα τὸν 9ά- 
γνατὸον καὶ μελετῶσα, τάς τῷ ἀλγηδόναρ εὐχόλως φέρουσα 
καὶ μεταχειριζομένη. 

48 " Πλάτωνος. 

40 λαάτων ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἔχειν δεῖ πρὸς τὰ περιπτώματα, 
Οὕτως, εἶπεν, ὥστε προϊδόντα μὴ ἐμβῆναι, ἐμβάντα δὲ " κατ᾽ 
ἄγνοιαν μὴ φροντίσαι. 

41. Ὀ ϑάρσορ) ϑράσορ Α. 
δ δῖ. Α. α ἤθη) εἴδη Α. εἴ πιᾶγχβο Οεε- 

,8 ποχὶ. ἀνδρίας πιοχ ΔΑ. 
Β ταντότης) ταύε Α. 45. 
δ ἀνδρείας ἐνδροίας Α. ἃ δὶο Α, 

. Ὁ κατάγνγοιαν μηδὲ] κατ᾽ ἄγνοι- 
« 5... τ -" αν μὴ ΑΞ. ᾿ κη8}} καὶ ἀγν 
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Ρ. 90. ΠΗΙ͂ΡῚ ΔΝΖΔΡΕΊΙ͂ΑἍΣ. Ζ. 188 

44 " Τοῦ αὐτοῦ. ᾿ 
ο΄ Οὗ τὸ ξῆν περὶ.» πλείστου ποιητέον, ἀλλὰ « τὸ εὖ "ἔν. 

46 " Ζήνωνος. 
Ζήνων ὡς ἤδη γέρων ὧν πταίσας κατέπεσεν, Ἔρχομαι, εἶπε, 

τί μὲ ἄγεις ; καὶ εἰσελθὼν, ἑαυτὸν ἐξήγαγεν. 

46 " Δεωνίδου., 
᾿, «Δεωνίδης ἀκούσας ἐπισκιάξζεσθαι τὸν ἥλιον τοῖς Περσῶν 
τοξεύμασιν" " Χάριεν, ἔφη, ὅτι καὶ ὑπὸ ἀκιᾷ μαχούμεθα. (911) 
47 5" Διογένους. 

Ὁρῶν Μεγαρέας ὁ “ιογένης τὰ μακρὰ τείχη ἰστάντας, 
ὮὯ μοχϑηροὶ, εἶπε, μὴ τοῦ μεγόθους “ρονοεῖτο τῶν τειχῶν, 
5 ἀλλὰ τῶν ἐπ’ αὐτῶν στησομένων. 
484 .ἤάγις ὁ βασιλεὺς ἔφη τοὺς “ακεδαιμονίους μὴ ἐρωτᾶν 
ὑπόσοι εἰσὶν, ἀλλὰ ποῦ εἰσὶν Ὁ οἱ πολέμιοι. Καὶ ἐρωτῶντος. 
τινὸς, Πόσοι εἰσὶ Δακεδαιμόνιοι, ἔφη, ᾿Ικανοὶ τοὺς κακοὺς 
ἀπερύκειν. 

49 « Ξενοφῶντος. 
Ἀξενοφῶντι ἐν Ὁ Σιχιλλοῦντι ἐστεφανωμένῳ καὶ θύοντι ἀπήγιϑ0 

γειλέ τις Γρύλλον τὸν υἱὸν περὶ Μαντίνειαν πολεμοῦντα ἀνῃ- 
φῆσϑαι. Ὁ δὲ ἀποϑέμενορ. τὸν στέφανον, " εἴρετο ὅπως ἀγω- 

, ψιζόμενος τελευτήσειδ᾽ τοῦ δ᾽ εἰπόντος, ἄριστα, ἐκιϑέμενορ᾽ 
τὸν στέφανον, πάλιν ἔθυεν. 

δ0 . Δημοσθένους ἐκ τῶν Ὑπὲρ τοῦ Στεφάνου. 
Πέρας μὲν γὰρ ὃ ἄπασιν ἀγθρώκποις τοῦ βίον θάνατος, κἂν 

ἐν οἰκίσχῳ τις ἑαυτὸν καϑείρξας τηρῦ. Δεῖ δὲ τοὺς ἀγα- 
ϑοὺς ἄνδρας ἐγχειρεῖν Ν μὲν ἅπασιν ἀεὶ τοῖς καλοῖς, τὴν 

44. » πολέμιοι] οἱ πολέμιοι Α. 
α 86 Α. 
} πλείστον] πλεῖστα Α. 49: 

45. ΄ ἃ ϑὶο 4, σουξ. ΟΥ̓ΠΠ. Ρ. 67:1, 
ἃ 8ϊο0 Α. 41. . 

46. » σκπιαλοῦνει) Σκπιλλοῦντι ᾿ςοττο- 
ἃ ΔΑ. Μεονίδου. . )ανὶε. αὐ χὶϊ Ὑνοερδιίυρ. Ὀϊοά. 810. 11. ". 

Οἰςσεγυη, Ταεο. 1. 42... 6, πὰ : 
Β χάριεν) χάρες Α. α δἴρετο]) ἤρετο Α.᾿6χ. δμιεμα. 

ἃ 8ὶςο Α. “ 59. . 
"» ἀλλὼ ἐπ᾽ ἀλλὰ τῶν ἐπὶ Ἀ. ἃ 8ίε Δ. δοὶ]. Ρ. 248) 19. 

» ἄκαφιν) πᾶσιν Α. 
ἃ ϑὲηὸ Ἰανααδες Δ. ν. ΡΙωίΐασοῖ. ο μὲν ἅπασιν ἐκ)) ἀεὶ ἅπασιν 
11. ρ. ι9ο. Ο.-Ὦ. μὲν ἃ 

“-ὖ, 
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186 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟ. Ἐ.γ. 

᾿Αλέξανδρον τὸν Φεραίων τύραννον Θήβη ἀκέκτεινε ψυνὴ, 
 φαὴ τοὺρ, Φεραίους ἠλευθέρωσεν. Συνέβη δὲ, καὶ ϑεωροὺς. 
ἥκοντας αὐτῶν Ὁ παρ᾽ "άμμωνος λέγειν αὐτοῖς, κελεύειν τὸν 
"Ἄμμωνα Ἤβης ἱερὸν ἐδρύσασϑαι. Τῶν δὲ πρεσβυτέρων σις 
παρακοῦσαι ἔφη “τοὺς θεωρούς τὸν γὰρ ᾿ἄμμωνα Θήβης 
εἰπεῖν, τῆς αὐτοὺς ἐξελομένης τῆς δουλείας. ὁ. 
62 «Ἐχ τῶν Πλουτάρχου διηγήσεων. 

10 ὃ" Δαρεῖος ὁ Περσῶν βασιλεὺς μετὰ τριάκοντα εκυῤιάδων ἕν 
Μαραθῶνι ἐστρατοπεδεύσατο. ᾿Αθηναῖοι δὸὺ " χιλίους ἔπεμψαν, 
στρατηγοὺς αὐτοῖς δόντες, Πολύζηλον, Καλλίμαχον, “ Κυ. 

Ψψέγειρον, Μιλτιάδην᾽ συμβληϑείσης δὸ τῆς παρατάξεως, Ππο- 
λύζηλος μὲν ὑπὲρ ἄνθρωπον φαντασίαν θεασάμενος, τὴν 
ὅρασιν ἀπέβαλεν, καὶ τυφλὸς ὧν ἀνεῖλε " τεσσαράκοντα καὶ 
ὀχτώ. Καλλίμαχος δὺ πολλοῖς, περιπεπκαρμένος δύρασιν, καὶ 
νεχρὸς ἐστάθη. Κυνέγειρος δὲ Περσικὴν ἀγομένην ναῦν " 

Ξοχατέχων, ἐχειροχοπήϑη. “Οϑὲεν καὶ εἰς αὐτοὺς ἴ ὑπὸ Πανε:. 
λέου τοιάδε γεγράφϑαι λέγεται" 

εὖ κενεοῦ καμάτοιο, καὶ ἀπρήκτου πολέμοιο, 
ἡἠμδτέρῳ βασιλὴϊ τί λέξομεν ἀντιάσαντες ; 
ὦ βασιλεῦ, τί μ᾽ ἕπεμπες ἐπ᾽ ἀϑανάτους πολεμιστάς:; 
βάλλομεν, οὐ πίπτουσι᾽ τιτρώσκομεν, οὐ φοβέονται. 
μοῦνος ἀνὴρ σύλησεν ὅλον στρατόν᾽ ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῳ 

80 αἱματόεις ἕστηκεν ἀτειρέος "ἄρεος εἰκών. 
δένδρον δ᾽ ὡς ἔστηκε σιδηρείαις ὑπὸ ῥίζαις, 
κοὐχ ἐθέλει πεσέειν, τάχα δ᾽ ἔρχεται ἔνδοθι νηῶν. 
λῦε κυβερνῆτα, νέκυος προφύγωμον ἀπειλάς. 

(31δ)08 « ᾿᾿γαϑαρχίδου Σαμίου ἐν ὃ Περσικῶν. 
Ξέρξης μετὰ πενταχοσίων μυριάδων “Δρτεμισίῳ «ροσορμί- 

σας, πόλεμον τοῖς ἐγχωρίοις κατήγγειλεν. ᾿Δϑηναῖοι δὲ συγ- 

ῬΙυαΐδτοδο 11. Ρ. 5οῦ 
α τοθο ς θεωροὺς εῶὧν ϑεωρὼν χιλίους] ἐννάκιρ χιλίους σε:- 

Ἀ. ποτὶ πῦρ 6 Ρίαἴδτο 
62. ἃ Χυνέγειρον») Κυναίγειρον Ά. 

6 τεσσαράποντα)] ἐὲν 
8 815 Α, νίάο Ὑνγεϊοι δ μι, παντελέον)] ὑπὸ Πανε 

αὐ ῬΙνΔΥΟὮ; Ῥλτα]!. Ἰμὶς γαϊοκο- : ] ὑπὸ ἐλείον Α. 
μοῦ. δὰ Ἡοτοάοϊ. ΥΙ. κ.4. ες 6. 
ἢ πα ὁ περσῶν βασιλεὺς] ᾿ 

ἐνης περσῶν δαεράκης Οοε- ἃ ϑ8ὶο Δ. Ῥιυϊακοῖις, ἐμὲ, 

αὔιἶ παραγράμμω!] παρ ἄμμωνος ποτὶ τῆᾶτβο. Ἐχ ἱρεο, πὶ νἱὰἀοίωσ, 
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πεχυμένοι, κατάσκοπον ἕσεμψαν ν᾽ 4γησίλαον τὸν Θεμιστο.. 
κλέους ἀδελφόν" καίπερ Νεοκλέους τοῦ πατρὸς " αὐτοῦ κατ 
ὄναρ ξωρακότος ἀμφοτέρας ἃ ἀποβεβληκέναι τὰς χεῖρας. ΤΠΙαρα- 
γενόμενος δὲ ὁ ἀνὴρ εἰς πλῆθος τῶν βαρβάρων ἐν σχήματι40 
Περσικῷ, Μαρδώνιον.. ὄνα τῶν σωματοφυλάκων ἀνεῖλεν, 
ὑπολαβὼν Ξέρξην ὑπάρχειν. Συλληφϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν δο- 
ουφόρων πρὸς τὸν βασιλέα δέσμιος ἤχθη. Βουϑυτεῖν " δὲ 

τοῦ ἧ προειρημένου μέλλοντος ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ ἡλίου, 
τὴν δεξιὰν ἐπέθηχε χεῖρα, καὶ ἀστένακτος ὑπομείνας τὴν 
ἀνάγκην τῶν βασάνων, 8 ἠλευϑερώϑη τῶν δεσμῶν εἰπών" 
Τοιοῦτοι πάντες ἐσμὲν ᾿Αθηναῖοι" εἰ δ᾽ ἀπιστεῖς, χαὶ εὴν 
ἀριστερὰν ἐπιϑήσω. Φοβηϑεὶς δ᾽ ὁ Ξέρξης, φρουρεῖσθαι 50 
τὸν ᾿4γησίλαον προσέταξεν. 

64 «’Μριστείδου ἐν τῷ Ὑ τῶν Περσικῶν. 
Περσῶν μετὰ πενταχοσίων μυριάδων ἐπὶ τὴν Ελλάδα φε- 

ῥομένων, «“Δαχεδαιμόνιοι τριακοσίους εἷς Θερμοπύλας ἕπεμ- 
ψαν, στρατηγὸν αὐτοῖς δόντες ὃ Δεωνίδην. Οὗτος τὸ ἐπερ- 
χόμενον ϑεασάμενος τῶν πολεμίων πλῆϑος, εὐωχουμένοις 
εἶχε τοῖς συμμάχοις, " Οὕτως ἀριστᾶτε, αὖ τριαχόσιοι, ὡς “᾿ 
ἐν ἔϑου δειπνήσοντες. Ἐπιφανέντων οὖν τῶν βαρβάρων, 95 
“Δεωνίδαρ σολλοῖς περιπεκαρμένος. δόρασι ,) μεθ᾽ ὁρμῆς ἐπὶ 
᾿έφξην ἠνέχϑη᾽ καὶ “«εριελόμενος αὐτοῦ τὸ διάδημα πρὸ τῶν 
τραυμάτων κατέσχε, καὶ αἰμοῤῥαγήσας ἐξέπνευσεν. ᾿Ἄνατε.- (2 16) 
μὼν δὲ ὁ βασιλεὺς τοῦ προειρημένου τὸ στῆϑορ, εὗρεν αὐὶ 
τοῦ τὴν καρδίαν τριχῶν γέμουσαν. 
66 « Καλλισϑένους ἐν τρίτῳ ΜΜακεδονιχῶν., 

Φίλιππκορ ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς, δύο καὶ τριάκοντα 
“Χαλκιδιχὰς πόλεις τοῖς ἰδίοις ὑποτάξας σκήπτροις, Μεϑω- 
ψαίουρ καὶ ᾿Ολυνθίους λεηλατεῖν ἤρξατο. Γερόμενος δὲ χατὰ 10 
γέφυραν ποταμοῦ ἢ Σάρδωνος, καὶ εἰς τὸ πέραν διαβῆναι 

5. ἠγησίλαον) ἀγησίλαον Οοεπο- κοῖς .. 6. 
τὶ 

ς αὐ ον] αὐτῶν Δ. ΚΒ λεωνίδην) λεωνίδαν Δ.. 
Ἴ αιὝ ἀποβεβληκέναι ὁ οϑτως) οὐτορ Α. γ᾽ὰο Ὀανὶς. 

Α. ἀποβεβιηχάτα Οδϑειετὶ πᾶσβᾷο. δὰ Οἰοοχοι. Τιεο. 1. 42 
6 δὲ τοῦ] δὲ αὐτοῦ Α. θ6. 
ἔ προειρημένου) προῃρηβῦνον α 5. Α. 

Ρ σάρδωνος) σανδάνον Οεςηοσὶ 
- δ ἐλενθερώϑῃ) ἠλενθερώϑη καὶ Ἰατβο, 6 6. ῬΙαίανοι. 1, Ρ. 507. 
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βιαξόμενος, ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ᾿Ολυνϑίων " ἐπεσχέθη. 
Τοξότης δέ τιρ, ᾿Δστὴρ τοὔνομα, τόξον ἐντείνας ξεύφλωσε 
τεὸν Φίλιππον, εἰπών" 

᾿Δστὴρ Φιλίππῳ ϑανάσιμον πέμπει βέλο. 

᾿Δποβαλὼν δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν ὀφθαλμὸν, εἷς τὸν ποταμὸν 
ἑαυτὸν ἔῤῥιψε, καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους " διανηξάμενος, τὸν 
κίνδυνον ἐξέφυγεν. 

66 " Σωχράτου ἐν δευτέρῳ Θρακικῶν. 
᾿Δϑηναῖοι πρὸς Θρᾷκας: πόλεμον ἔχοντες στρατηγὸν ἔχειρο- 

φοτόνησαν Κόδρον. Οὗτος ἀκούσας ὅτι χρησμὸν εἰλήφασιν οἱ 
«ολέμιοι ἐγχρατεῖς γενήσεσθαι ὃἣ τῆς νίχης αὐτοὺς, ἐὰν τοῦ 
στρατηγοῦ φείσωνται τῶν ᾿“ϑηναίων, ἐν δρυτόμον σχήματι 
συνέβαλε μάχην μετά τινῶν Θρακῶν ξυλιζομένων, καὶ τῷ 
δρεπάνῳ καιρίως ἐξ αὐτῶν ἕνα πλήξας, ἀνεῖλεν" οὗ δὲ λοι- 
ποὶ τὴν περίστασιν τοῦ στρατηγήματος μὴ γινώσκοντες, 
ἀπέχτειναν τὸν Κόδρον ϑέλοντα" συμβαλόντες δὲ τὸν πόλε- 
μον ᾿Αϑηναῖοι τὴς νίκης ἐγχρατεῖς ἐγένοντο, 

67 "᾿᾽ἜἘχ τῶν Θησέως. 
(517) «“Δακεδαιμόνιοι καὶ ᾿Δργεῖοι περὶ χωρίου " Θυραίας, ἐν με- 

ϑοϑορίῳ κειμένης, μέχρι μέν τινος ὅλοις τοῖς στρατεύμασιν 
παρετάσσοντο πρὸς ἀλλήλους, τέλος ἔδοξεν αὐτοῖς ἐπιλέξαι 
σ«αρ᾽ ἑκατέρων τριακοσίους, κἀκείνων μαχεσαμένων τοῖς κρα- 
τήσασιν διαφέρειν τὸ χωρίον οὗπερ “ γενομένου, “᾿ Οϑρυά. 
δης “ακεδαιμόνιος στρατιώτης πολλοὺς ἀποκτείνας, καὶ πολ- 
λὰ τετρωμένος, ἔκειτο μεταξὺ τῶν ἀνῃρημένων “Μακεδαιμο- 
νίων μόνος περιλειφϑεὶς, ᾿Δργείων δὲ δύο “᾿Δλκήνωρ καὶ 
Χρόμιος" ὧν ἀπελϑόντων εἰς "Ἄργος ἀπαγγεῖλαι τὴν νίχην, 

40 Οϑρυάδης πολλοὺς σκυλεύσας τῶν πολεμίων τρόπαιον ἔστησε, 

ς γενομένου) γενόμενος, ΤλΑΤΡῸ 
α ἐπεσχέθη] δα τεσχίθη Α. Οεεβπουΐ, 
ἃ διανηξάμεψος  διανοιξάμονος ἀ’ Οϑρυάδης Μαχεδαιμόνεος στρα- 

Ἁ. τιώτης] Οὗ. Λακεδαιμονέωψ σερα- 
66. τηγὸὺὸς δου οπήϊιν ριιΐΐαῖ Βατίηλυς 

8 δὶς Α. εὐ ϑῖδ.}} ΤΉ Β. ΙΝ. 48. 
ἢ τῆς νίκης] ἀδοϑὶ αὐ σις. Α. 6 ᾿ἡλκήνυρος καὶ Χραμίου] Α1- 

67. κήνορος καὶ λΧρομίου Α. ᾿ἡγήνωρ 
ἃ δῖος Α. καὶ Χρόμιος ΟΟδ ΟΣ τπᾶσρο. ᾽42- 
"» Θυραέας} Θυρεδάειδος 'τοᾶγβ. κπήνωρ κ-. Χρόμιορ Ἡετοάοιιις Ι. 

Οὐδι. 89. 0] νἱάς Υνοδδο πη αίαπι. ἣ 
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καὶ χρησάμενος τῷ τῶν τραυμάτων αἵματι, ἐπέγραψεν, “ακε- 
δαιμόνιοι κατ᾽ ᾿Δργείων᾽ καὶ τοῦτο πράξας, ἀπέθανεν. 

68 «Ἐκ τῆς Φαλάριδος ἐπιστολῆς πρὸς Περισθένην. 
τὴν Εὐβούλου καὶ τὴν ᾿ριστοφάντου γυναῖχα τῶν ἐπι- 

βουλευσάντων μοι ἔπεμψας ὡς ἀπολουμέναρ᾽ καὶ πάντως 
που ϑαυμάζεις ὅτι ὑφήρηκα τῆς ὀργῆς. Εἰ δὲ καὶ πύϑοιο 
τὴν αἰτίαν, ὅτι ν δι’ εὐγενείας " ὑκερβάλλουσαν ἀπόκρισιν 
οὐδὲν πρὸς ἐμυῦ πεπόνθασι, “ μᾶλλον ἂν ἕτι ϑαυμάσειας᾽ 50 
ἐρωτώμεναι γὰρ παρ᾽ ἐμοῦ τὴν ἐπιβουλὴν εἰ συνύήδεσαν τοῖς 
ἀνδράσιν, οὐ μόνον ἔφασαν, ἀλλὰ καὶ συνορμῆσαι τυραν- ᾿ 
φοκτονεῖν. ᾿“ντὶ ποίαρ ἀδικίας; εἰπόντος μου" ἰδίας μὲν οὐ- 
δεμιᾶς, τῆς δὸ κοινῆς, ἀπεχρίναντο᾽ κοινὴν γὰρ ἀδικίαν 
εἶναι, τὸ καταδουλοῦσθαι πύλε!ς; ἐλευϑέραφς.. Τί παϑοῦσαι 
τοι γάρ τοι, πάλιν ἐπανερομένου βου, δίκην ἀποτίδαιντ᾽ ἄν 
μοι τοῦ μέσους, τὴν κατ᾽ ἀξίαν; ἀποθανοῦσαι, προσέϑηχαν. 
Ζῆν δὴ, οὐ. τεϑνάναι, “ ἔκρινα τὰς μετὰ τοιαύτης. ἀροτῆρα), 
ἀποϑνησχούσας. 

69 « Καλλισϑένους ἐν δευτέρῳ Μεταμορῳώσεωγ.᾽ 
Κατὰ Κελαινὰάς, πόλεν τῷᾳξ Φρυγίαρ, διὰ μῆνιν Ἰδαίου 

““ιὸς χάσμα μεθ᾽ ὕδατος γενόμενον πολλὰς οἰκίας αὐτάν- 
δρους εἷς τὸν βυϑὸν νκαϑείλχυσε. Τοῦ δὲ δήμου κινδυνεύον- 
τος, Μίδας ὁ βασιλεὺς χρησμὸν ἔλαβε, συνελεύσεσϑαι τὴν 
ψῆν, ἐὰν εἰς τὸ βάραϑρον βάλῃ τὸ τιμιώτατον ἐν ἀνθρωπίνῳ 
βίῳφ. Τῶν δὲ Κελαινιτῶν χρυσόν τὸ καὶ ἃ ἄργυρον καὶ τὸν 10 
κόσμον τῶν γυναικὼν εἰρ τὸ χάσμα ῥιψάντων, χαὶ μηδ᾽ οὔ- 
τῷ τοῦ καχοῦ 5 λήξαντος, ᾿ἀγχοῦρος ὁ υἱὸς ἹΜίδα, λογισά- 
μενοβ μηδὲν εἶναι τιμιώτερον ἐν βίῳ ψυχῆρ ἀνϑρωπίνης, 
4 ἀναπηδήσας καὶ δοὺς περιπλοκὰς τῷ γεννήσαντι, καὶ ἀπο- 
καξάμενος τῇ γυναικὶ " Τιμρϑέα, μεθ᾽ ὁρμῆς ἔφιππος εἷς 
τὸν τόπον τοῦ χάσματος ἠνέχθη. : Ζὴς δὲ γῆς εἰς τὴν φυ- 

68. ᾿ Ὁ καϑείλκυσι} κπαϑείλκυσε Α΄ 
4 8ϊς Δ. δὶ, ΧΥ. εὐ, ζδθορ,. Ὑτίος, 
Ὁ δὴ) ὃ ͵Α. ὸ λήγοντος αἰγίστεος 1 λήξαντορ 
ο ὑπερβάλλουσαν ἀπόχριαιν) ὕ- γχοῦρος Α. 

περβαλλούσης ἀπόδειξιν (εοεμεχὶ ἃ ἀναπηδήσας καὶ οπ!. Α. ἀν- 
ἸΏΔΙβο. ϑρωπίνης οτν, ΤΥϊο, ἨΒΣ πιὸχ ἰ66. 
ἣ ἄλλον ἂν ἕτι οπι. Δ. ἀναποδήσας. 
6 ἔκρενα) προῖχρινα δἷα Α. Θ τιμοϑέα οπιν Β. 

Ἐ εῆς δὲ γῆς] Ἦϊης 6 δὰ 
ἃ ϑὶς Α. Καλλιοθένης Ττλὰς. δ. οὔ. Τ σὲμο. Ἂς 
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σωιὴν ἁρμονίαν συνελθούσης, Δέίδας βωμὸν ἴδρύσατο Διὸρ 
Ἰδαίου, ὃν χρύσεον ἐποίησε ταῖς χερσὶν ἁψάμενος. Οὗτος 

90 βωμὸς πεῤὶ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, ἦν ᾧ τὸ χάσμα συνέβη 
γενέσθαι, λέθινος γίνεται" τῆς δ᾽ ὡρισμένης κοοϑοσρίας 
παρελθούσης, χρύσεος ὁρᾶται. 

0 «Ἐκ ετὧν Θησέως. 
“Μομοῦ κατασχόντος τὴν Λακεδαίμονα, διὰ τὴν ἀναίρεσιν 

τῶν χκηρύχων τῶν ἣ ἀκεσταλμένων παρὰ Ἀέρξου, αἰτοῦντος 
γῆν καὶ ὅδωρ, ὥσπερ ἀπαρχὰς " δουλείας, 

(919) “ ἀπαλλαχϑήσεσθαι αὐτοὺς, εἴ γέ τινες ἕλοιντο 
νίων παρὰ τοῦ βασιλέως ἀναιρεθῆναι. 

χρησμὸς ἐδόϑη, 
“Δακχεδαιμο- 

Τότε " Βούλης καὶ 
Σ πέρχης ἀφικόμενοι ἰ εἰς βασιλέα, ἠξίουν ἀναιρεϑῆναι" ὁ δὲ 

᾿ϑοϑαυμάσας αὐτῶν τὴν ἀρετὴν, ἐπανιέναι προσέταξε. 

71 « ἤλουτ ἄρχου. 
Τὴν μὲν ἀνδρίαν μεσότητά φασιν εἶναι δειλίας καὶ θρα- 

σύτητος, ὧν ἡ μὲν ἔλλειψις, ἡ δὺ ὑπερβολὴ τοῦ ϑυμοειδοῦς 
ἔστιν. 

9 « Τοῦ αὐτοῦ. 
᾿4γησίλαος περὶ ἀνδρείας καὶ δικαιοσύνης ἐρωτηϑεὶς, ποτέ- 

ρα ἂν κρείττων εἴη" Μηδὲν ἀνδρείας δεήσεσθαι ἡμᾶς, ἔφη, 
εἰ δίκαιοι πάντες γίνοιντο. 

18 5 Ἰενοφῶντος ἐν ὃ ᾿Ἵπομνημονευμάτων. 
9έά ν᾽ “νδρίαν δὲ, ὦ Εὐθύδημε, ρα τῶν καλῶν νομίζεις εἶναι; 

Κἀλλιστὸν μὲν οὖν ἔγαγ', ἔφη. Χρήσιμον ἄρα οὐ πρὸς τὰ 
ἐλάχιστα νομίζεοιρ τὴν ἀνδρίαν; " Μὰ “ἴ᾿ ἔφη, πρὸς τὰ μέ- 

70. 

ἃ ϑὶο Α. Τσίμο. 
ἢ ἀπεσεαλμένων) ἀποσταλέντων 

σ λείας] δουλείας Α. Οσοεποτῖὶ. 

ὰ ᾿ὰ ἀκαιλαϑήσεοθαι] ἀκαλλογήοι- 

Γ βούλη καὶ Σκπέρχης.)] Μ᾽ὰο 
Θεδ σι οὲ ὑΔΙοΚοηδοσίτι 

δὰ Ηετοάοῖ, ΥἾΙ. 154. 
- εἰς} πρὸς Δ. δ΄ Β. τὰ. δθο. 

γι. 

ἃ 8.}1. Π. 5. Δ. Ὁεοῖ Ἰοοῦδ 
Ταμο, Μ58. 

28. 

ἃ Μίὰο 1. 190. Ἐ. οἱ γείοι- 
δδςοῖ. οι Ἰοους Ττίμο. οἱ Μ439. 
δὲ οὐ υχίοχθ ἐδ διὸ δϑεϊλαλεθο 
ψὶάδιωτ δ: 

« Τοῦ αὐτοῦ ἃ. υδὶ 
πε. ΥἹὰ ΕΥ̓. 8, το. 

Ὁ ἀνδρείαν ] νἰ δοίαν Αςς “3»- 

δονίαι τον αξμρ ταχα Ἰααυῖα 
οι. ἐΐοσι ὦρα οὔ οὐπὶ Ἰασῃμδ. 

ς κὰ δί᾽ νὴ δί᾽ Α. Ὑχτίμο, ἔφην 
Ττίμο, 



’ 

Ρ. 94. 

γιστα μὲν οὖν. 

ΠΕΡῚ Α ΝΖΔΡΕΊΙΩΗΣ. Ζ 

ρα οὖν δόκεῖ σοι πρὸς τὰ δεινά τὸ καὶ 

ΝΕ ΝΞ 
. 

, 

9 « 
΄ . 

᾿ 

101 

ἐπικίνϑυνα χρήσιμον εἶναι " τὸ ἀγνοεῖν αὐτά; Ἥκιστα γὰρ, 
ἔφη. ἴ Οἱ ἄρα μὴ φοβούμενοι τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ μὴ εἰδέναι 
τί ἐστιν, οὐκ ἀνδρεῖοι εἰσίν; Νὴ “4|᾿, ἔφη. Πολλοὶ γὰρ ἂν 
οὕτω γε τῶν τὸ μαινομένων καὶ τῶν δειλῶν ἀνδρεῖοι εἶεν. Τί" 
δὲ, οὗ καὶ τὰ μὴ δεινὰ δεδοικότες ; Ἔτι γ8) ψὴ Δία, ἥττον, (290) 

ἵδρ᾽ οὖν τοὺς μὲν ἀγαθοὺς “ρὸς τὰ δεινὰ. καὶ ξπικίν- 20 ἔφῃ. 
δυνὰ ὄντας, ἀνδρείους ἡγῇ εἶναι, τοὺρ δὲ χακοὺς, δειλούρ; 
Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. ᾿Δγαϑοὺς δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα νομίζεις ̓  

ἄλλους τινὰς, ἢ τοὺς δ δυναμένους αὐτοῖς καλῶς χρῆσθαι; . "ἡ 
Οὐχ, ἀλλὰ τούτους, ἔφη. Κακοὺς δὲ ἄρα τοὺς οἵους τούτοις 
κακῶς χρῆσϑαι; Τίνας γὰρ ἄλλους; ἔφη. 

Ἀ οἴονται δεῖν; Πῶς γὰρ ἄλλως; ἔφη. Ἶ4ς᾽ οὖν χρῶνται, ὡς 

Δ᾽ οὖν ἕκαστοι 

οὗ μὴ δυνάμενοι καλῶς χρῆσθαι, ἴσασιν ὡς δεῖ χρῆσθαι; Οὐ 

δή που γε, ἔφη. Οἱ ἄρα εἰδότες ὡς δεῖ χρῆσθαι, οὕτοι καὶ 
δύνανται; Μόνοι γ᾽, ἔφη. Τί δαὶ, οἵ μὴ διημαρτηκότες, ἄρα 80 
κακῶς χρῶνται τοῖς ᾿ τοιούτοις; Οὐχ οἴομαι, ἔφη. Θἱ ἄρα 

 πακῶς χρώμενοι διημαρτήκασιν; κ᾿ Εἰκός γ᾽, ἔφη. Οἱ μὲν ἄρα 
οε τοῖς δεινοῖς τὸ καὶ ἐπικινδύνοις καλῶς χρῆσθαι, 

ἀνδρεῖοί εἰσιν᾽ οἵ δὲ διαμαρτάνοντες τούτων, δειλοί; Ἔμοιγε 
δοχοῦσιν, ᾿ ἔφη. 

“4 " Ἀενοφῶντος ᾿Ιπομνημονευυάτων. 
ο Πάλιν ἐρωτώμενος, ἡ " ἀνδρία πότερον διδαχεὸν ἢ φυσιχόν" 
οἶμαι μὲν, ἔφη, ὥσχερ " σώμα σώματος ἰσχυρότερον ἁ πρὸς 
τοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ ψυχὴν ψυχῆς ἐφῥωμενεστέραν 40 

ἃ ἦρα} ἄρ᾽ οὖν Α. «ἄρα δοκεῖ 
Φοι οἵη. Τυΐδο. οὔτ 1 

6 τὸ] τὸ] τῷ Α. Μοχ ἥωστα γὰρ 
Ἀγ τίῃο, σαπα ΓΑ ΤΝΝ 

ἄρα υξαῖθ ἃ 
ἘῸΣ ἱπὶ πιδσᾷ, ἐὰν ἔδὸ τες ΟΣ. 
Ἴσϊπο. ουπὶ δοῖμδ. Ῥοΐπάα ΐΡ. 

«νυ οτὴ. 
εο τούτοι 2} αὐτοῖς Α. υϑὶ δἀάϊ- 

᾽ αὐτοῖς 2 ΠΗς. αὶ 
ἐπκιάδεσαι 
ἍῖοΣ ΟΠ). Ἐπποι οὐδ δ» εοῦρ οἵους 

Ὁ οἴονται) οἷόν τε Δ. Ττῖπο. 
Ὡδὶ οπι. χρῶνται οἰπι]δοιιπα. Μοχ 
ἐν. οὔ. καλωθ οὐ πῈ ἰδοῦ, [ἴσα 

74. 
ἃ 8,9 Α. 8εὶ]. 1Π, ΝΣ 1. δὶπε- 

Ῥ᾽ἰοϊον ἀζενοφώντος Ἱτίως 
Β ἀνδρεία ἀνδρία Α. οἱ εἰο ἱπ- 

ἔγα. εἰ Ῥγτο ἃ Ττδο. 
ο σῶμα) καὶ σῶμα Β. 
ἃ νὰν φόνους) πρὸς τοῦ κό- 

ψοῦ 
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 1.1. 

ς πρὸρ τὰ δεινὰ φύσει γίγνεσθαι" ὁρῶ δ᾽ ἐν τοῖς ἶ αὐτοῖς νό- 
μοις τε καὶ ἔθεσι τρεφομένους, πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων 
τόλμῃ. 8 Νομίζω μέντοι πᾶσαν φύσιν μαθήσει καὶ μελέτῃ 

(Φοτ)πρὸς ἀνδρίαν αὔξεσθαι" δῆλον μὲν γάρ, ὅτε Σκύθαι καὶ 
Θρῶκες οὐκ ἂν τολμήσειαν " ἀσπίδας καὶ δόρατα λαβόντες 
“ακεδαιμονίοις διαμάχεσθαι" φανερὸν δ᾽, ὅτε Δακεδαιμόνιοι 

κ οὔτ᾽ ἄν Θραξὶ πέλταις καὶ ἀκοντίοις, οὔτε Σικύϑαις τόξοις 
δοἐϑέλοιεμ διαγωνίέξεσϑαι. ᾿Ορῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
«άντων ὁμοίως καὶ φύσει διαφέροντας ἀλλήλων τοὺς ἀνθρώ- 
«ους, καὶ ἐπιμελείᾳ πολὺ ἐπκιδιδόντας. Ἔκ δὲ τούτων δῆλόν 

ἔστιν, ὅτι ' πάντας χρὴ καὶ τοὺς εὐφυεστέρους καὶ τοὺς ἀμ- 
’“ βλλυτέρους φύσιν, ἐν οἷς ἂν ἀξιόλογοι βούλωνται ἢ γενέσθαι, 

ες φαῦτα καὶ μανϑάνειν καὶ μελετᾶν. 

.15 «Ἐκ τῆς Ξενοφῶντος Σωκράτους ᾿“πολογίας. 
Παρὼν δὲ τις. ᾿πολλόδωρος, ἐπυϑυμητὴς μὲν ὧν ἰσχυρῶς 

αὐτοῦ, ἄλλως δ᾽ εὐήθης, Ὁ εἶπεν" ᾿4λλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σώ- 
οόνρατες, χαλεπώτατα φέρω, "5 ὅτε ὁρῶ σε ἀδίχως ἀποθνήσκον- 

τα. Τὸν δὲ “ λέγεται καταψήσαντα αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν εἰ. 
πεῖν" Σὺ δὰ, ὦ φίλτατε “πολλόδωρε, μᾶλλον ἂν ἐβούλου με 
ὁρᾶν δικαίως ἀποθνήσχοντα; καὶ ἅμα ἐπιγελάσαι. “ἕγεται 
ὃὲ καὶ ἄνυτον παριύντα ἰδὼν, εἰπεῖν" ᾽4λλ᾽ ὁ μὲν. ἀνὴρ ὅδε 
γε κυδρὸς, ὡς μέγα τι καὶ καλὸν διαπεπραγμένος, δὲ ἀπέχτονέ 
μὲ "οὕτως, καὶ τῶν μεγίστων αὐτὸν ὑπὸ τῆς πόλεως ὑρῶν 

10 ἀξιούμενον, ἦ οὐχέτι χρῆναι τὸν υἱὸν περὶ βύρσας παιδεύειν. 
Ὦ μοχϑηρὸς οὗτος, ἔφη, ὃς οὐχ ἔοικεν εἰδέναι, ὅτι ὁπότερος 
ἡμῶν καὶ συμφορώτερος καὶ καλλίων εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον δια- 
πέπλασται. Χείρων δέ ἐστιν ὁ νικῶν. 

(292)76 « Πλάτωνος ἐκ τῆς Σωκράτους ᾿“πολογίας. 

192 

. 9 εἰς] πρὸρ Α. 
ἔ αὐτοῖς} τοιούτοις ΑΔ. τοὸχ ἱὈ. 

οἱ. τ. . 
μανϑαάνω] νομίξω Α. πιοχ 

αὔξασϑαι Ττίηο. 

» εἶπεν) εἰπεῖν Ττίηο. 
ο ὅτε ὁρῶ οπι. Α. Τχὶπα. 

ἃ λέγεται ἩἨΐαο ἀδαπο δὰ ἔπ. 
οπι. Α. 

ἢ ἀσπίδα καὶ δόρατα ἀσπίδας 
καὶ δούρατα Α. ὁρῶ δ᾽ ται δὰ 
ἔη, οἵη. ΤΎΪΟ. 

ἱ πάντα) πάντας Α. 
κ γενέσϑαι) γίγνεσθαι Α. 

75. 
ἃ 510 Α, δεῖ]. δ. 88. Θ᾽ Πρ] οὐδεν, 

ἠξενοφῶντος Ττιο. 

6 οὕτως] αἱ. ὅτι αὐτὸν τῶν με- 
γίστων ὑπὸ Οοϑηθῦιβ πὶ Ἰπαχᾷ. 

Ζ οὐκέτι] αἱ," οὐκ ἔφην Οεεπεο- 
χιὶδ ἴῃ ΠδΥρ. 

76. 
ἃ 80 Α. δοῖ]. ρ. ε8. 9. 
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Οὕτω γὰρ ἔχει, πρὖ ἄνδρες ̓Δϑηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ" οὗ ὧν τις 
ὁ αὐτὸν τάξῃ, ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι, ἢ ὑπὸ ἄρχοντος 
“ ζαχϑῇ, ἐνταῦθα " δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μένοντα κινδυνεύειν, 
μηδὲν ὑπολογιξύμενον ἢ μήτε θάνατον, μήτε ἄλλο τι μηδὲν, 
πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. Ἐγὼ δ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, 0 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ ὅτε μέν μὲ οἱ ἄρχοντες ἕταττον, οὗς 
ὑμεῖς εἵλεσθε ἄρχειν μου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ, καὶ ἐν ̓ “μφιπόλει, 
καὶ ἐπὶ " Δηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐκεῖνοι ἔταττον, ἕμενον, ὥσπερ 
καὶ ἄλλος 'τις, καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν" τοῦ δὲ θεοῦ 
ἈΚ χάττοντος, ὡς ἐγὼ ὠφήϑην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά 
μὲ ' δεῖν ξῆν, καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐν- 
ταῦϑα δὲ "' φοβηθεὶς ἢ ϑάνατον, ἢ .ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα, ᾿ 
" ̓  ἀείποιμι τὴν τάξιν, «“Πεινὸν “5 μέντ᾽ ἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληθῶς 
ὑτ᾽ ὧν μὲ δικαίως Ῥ εἰσάγοι τις εἷς δικαστήριον, ὅτε οὐ νο- 80 
μίζω ϑεοὺς εἶναι, Ἵ ἀπειϑῶν τῇ μαντείᾳ, καὶ δεδιὼς ϑάνα- 
τον, καὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι, οὐκ ὦν. Τὸ γάρ τοι ϑάνατον 
δεδιέναι, " ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν, ἢ δοκεῖν σοφὸν εἶναι, 
μὴ ὄντα" δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν, " ἃ οὐκ οἷδεν. Οἷδεν μὲν 
γὰρ οὐδεὶς τὸν ϑάνατον, οὐδ᾽ εἶ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ μέγι- 
στον ὃν τῶν ἀγαϑῶν᾽ δεδίασι δ᾽, ὡς εὖ εἰδότες ὅτι, μέγιστον 
τῶν κακῶν ἐστε" καὶ τοῦτο πῶς οὐκ ἀμαϑία ἐστὶν αὐτὴ ἡ ἐπο- 
νείδιστος, ἡ τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι ἃ οὐκ οἷδε; 

Υ] « Πλάτωνορ ἐκ τῆς Σωχράτους ᾿Απολογίας. 

Οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ, οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ, οὔτε ἐμὲ, οὗτε ἄλλων 
οὐδένα δεῖ τοῦτο " μηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύξεται " πᾶν ποι- 
ὧν ϑάνατον. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται, 4ὃ 
ὅτι τὸ γε ἀποθανεῖν “ ῥᾷον ἄν τις " ἐκφύγοι, τά 8᾽ ὅπλα 
ἀφεὶς, καὶ ἐφ᾽ ἴ ἱκετείαν τραπεὶς τῶν διωκόντων" καὶ ἄλλαι 

» ὦ ἄνδρες (Αθηναϊοι] ἄνδρ, Α, Ρ εἰσάγοι] εἰδαγαγεῖν Α΄. 
ς ἀνεὸν] αὐτὸν Α, 4 ἀπειθῶν) ἀπιϑὼῶν Α, 
ἃ ταχϑῃ] ταχϑῆναι Α. ν᾿ οἱ ἄνδρες] ἄνθρωπον Α 
6 δὴ) δεῖ Α. ς ἃ οὐκ οἶδεν. Ἀεϊίχυα οὐαί αὶ 
Σ μηδὲ] μήτε Α, Οὲ ἸΏΟΣ ὁπ. ἐω9 ἔχ Α. 77. 
ἔ οὐ» οὔν Α ἃ 8:16 Α. 8611. μ. 58. Ε'. 
ἢ δηλίῳ] ἡλείω ᾿Α. Ὀ μηχανᾶσθαι μηχανήσασθαι Δ, 
4 τι οπι. Α. ο τῶν ποιῶν) παντοῖον Α. 

(223) 

Ἐ ταττοντος) πράτέονεος Α. ὰ ῥᾶον οἵη. Α. 
Ι δεῖν ζῆν) διὰ ζῆν 8 ἐκφύγοι τά ὃ᾽ δκλα)] ὑπεχφύ- 
πὶ φοβηϑεὶσ) εὲ δὲ γδεὶς Α, γοι καὶ ὅ. Α᾿ 
"1 λείπσιμι) λίποιμε Δ, 
Ο μένε οπι. Α. 
ΒΤΌΒΑΕΙ ἘΨΟΒΙΣ ΒΟ, σοὶ, ἴ. 

ἔ ἱκεείαν), ἑκεξείαν Δ. ἐρακόμε- 
φος Α. Ν 



. 
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δ χολλαὶ μηχαναί εἶσιν ὃν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὥστε " δια- 
φεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν, καὶ λέγειν. ᾿412- 

λὰ μὴ "οὐ τοῦτ᾽ ἡ χαλεπὸν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ϑάνατον 
ἐκφυγεῖν" ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον, πονηρίαν" θᾶττον γὰρ 
θανάτου θεῖ. ᾿ 

18 " Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Φαίδωνος. 
, Βαβαὶ, ὦ Σιμμία, ἥπου χαλεπῶς τοὺς ἄλλους αὐτοὺρ «πεί- 

δαιμὶ ὡς οὐ συμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τύχην, ὅτε γε 
μὴ δ᾽ ὑμᾶς δύναμαι κείθειν" ἀλλὰ φοβεῖσϑε μὴ δυσχολώτερον 
νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν βίῳ. 

9 " Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἰ])ροωταγόρα. 
60 ᾿Εγὼ δὲ οὐδαμοῦ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ὁμολογῶ τοὺς δυνατοὺς ἴσχυ- 

ροὺς εἶναι" τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς, ἢ δυνατούς. Οὐ γὰρ ταυ- 
τὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ ἰσχύν" ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ " ἐπιστή- 
μη γίγνεσθαι, τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας γε, καὶ ἀπὸ 
θυμοῦ ἰσχὺν δὲ ἀπὸ φύσεως, καὶ “ εὐτροφίας τῶν σωμάτων. 

(οοφ)οῦτω δὲ κἀκεῖ οὐ ταυτὸν εἶναι, θάρσος τε καὶ ἀνδρίαν" ὥστε 
᾿ συμβαίνειν τοὺς μὲν ἀνδρείους θαῤῥαλέους εἶναι, μὴ μέντοι 
96“ τούς γε ϑαῤῥαλέους ἀνδρείους πάντας. Θάρσος μὲν γὰρ καὶ 
ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἀνϑρώποις, καὶ ἀπὰ ᾿ ϑυμοῦ τε, καὶ ἀπὸ 
μανίας, ὥσπερ ἡ δύναμις" ἀνδρία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτρο- 
φίας τῶν ψυχῶν γίγνεται. 

80 " Δημοκρίτου. 
Σοφίη ἄϑαμβος ἀξίη πάντων τιμιωτάτη οὖσα. 

81 " ενοφῶντος ἐκ τῆς Σωκράτους ᾿“πολογίας. 
ῬΊΩστε ϑαυμάστὸν ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, “ ὅπως ποτε ὑμῖν 

---- 

8 κολλαὶ οπι. Α. δὲ πιὸχ οἱι. ἃ εὐέἐροφίέας) ἀπὺ εὐτροφέας Α. 
τοὶς. 8 τούς γε] γ8 οπι. Α. οἔὲ ζὩοχ 

Β διαφεύγειν) διαφυγεῖ Α. οπι, πάνεας.͵ 
ἱὶ οὐ τοῦτ᾽ ἡ) οὕτω τ᾽ ἦ Α. εἐ Ζ ϑυμοὺ τε) ϑυμοῦ γε Δ. 

τοχ ᾿θηναῖοε Ὀιη. 
νος 80. 

78. ἃ Πεπαοοσίὶ ἥτγαρτιοθαί τα δὲ- 

ἃ Ἦαλπο χρησὶν εὐαϊαάϊ! εχ Α, σα ΠῚ Α. ὍΒῚ παντως. ᾽ς διι- 
5011. Ρ. 84. 1). ῬΥΔ Στ, 5Ά 

δι. 

79: ἃ δῖο Α. 861]. ξ, 25. 
ἃ δ᾽. Α. 85ς], Ρ. 550.. Ἐ. » ὥστε οἵη. Α. εἰ ππὸχ ΟἹ, εἷ- 

᾿Β δυνατοῦυς) δυναμένους Α. ψαι. 
ς ἐπιότήμης) τῆς ἐπισε. Α. ο ὅπου) ὅπως ΔΑ. 
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Ρ. 96. - ΠΕΡῚ ΔΕΙΑΙΑΣ ΗΠ 5 19 
ἃ ξφάνη τοῦ θανάτου ἕργον “ ἄξιον ἐμοὶ. εἰργασμένον. ᾽4λλ᾽ 
οὐδὲ μέντοὶ ὅτι ἀδίκωρ ἀποθνήσκω, διὰ τοῦτο μεῖον φρονη- 
τέον" ἦ οὐ γὰρ ἐμοὶ, ἀλλὰ τοῖς καταγνοῦσι τοῦτο αἰσχρόν ἔστι. 
Παραμυϑεῖται δ᾽ ἔτι μ8 καὶ Παλαμήδης, ὁ παραπλησίως ἐμονο 
τελευτήσας ἔτι γὰρ καὶ νῦν πολὺ καλλίους ὕμνους παρέχεται 
᾽Οδυσσέως τοῦ ἀδίκως ἀποχτείναντος αὐτόν. Οἷδ᾽ ὅτι καὶ ἐμοὶ 
μαρτυρήσετε ὑπό τὸ τοῦ ἐπιόντος, καὶ ὑπὸ τοῦ παρεληλυθότος 

χρόνον, ὅτι ἠδίκησα μὲν οὐδένᾳ πώποτε, οὐδὲ πονηρότερον 
ἐποίησα᾽ εὐεργέτουν δὲ τοὺς ἐμοὶ διαλεγομένους, προῖκα διὲ- 
δάσχων ὅ τι ἐδυνάμην ἀγαθόν. 5 Εἰπὼν δὲ ταῦτα μάλα ὁμο- 
λογουμένως δὴ τοῖς εἰρημένοις, ἀπύει, καὶ ἢ ὅ ὄμμασι καὶ σχή- 
ματι καὶ βαδίσματι φαιδρός. Ὡς δὲ ἤσϑετο ἄρα τοὺς σεχρε- 30’ 
πομένουβ. δαχῤύοντας, τί τοῦτο; εἰπεῖν αὐτὸν, ἢ ἄρτι δα- 
κρύετε; οὐ γὰρ κάλαι ἴστε, ' ὅτι ἐξότου περ ἐγενόμην, κατε (936) 
Ψηφισμένος ἦν μου ὑπὸ τῆς φύσεως "ἢ ὁ ϑάνατος ; ἀλλὰ μὲν- 
τοι, εἰ μὲν ἀγαθῶν ἐκπιῤφῥεόντων προαπόλλυμαι, δηλονότι 
ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς εὔνοις λυπητέον᾽' εἰ δὲ χαλεπῶν προσδο- 
κωμένων καταλύω τὸν βίον, ἐγὼ ́ μὲν οἶμαι ὡς εὐπραγοῦντορ 
ἐμοῦ, πᾶσιν ὑμῖν εὐθυμητέον εἶναι. 

ΠΗ͂ΡΙ ΒΙΔΙΑΣ Ὁ -. 

1 " Εὐριπίδου Βελλεροφόντῃ. 
Ρ Δόλοι δὲ καὶ ὑχοτεινὰ μηχανήματα 

χρξίας ἀνάνδρου φάρμαχ᾽ εὕρηται βροτοῖρ. 

δ " Σοφοκλέους ᾿ἐχρισίφ. 

Α. πϑὶ ἀξειιηὶ εἰίαπι σαϊΐαιια τι. 
τι0 δὰ ἤπθηι, 

Δ μον ἄξιον] ἄξιον ἔμοΣ ἐΐργα- 
σμένον Α. 

ξ οὐ γὰρ] οὔτε γὰρ Α. Μοχ κα- 
φαμυϑεῖται ἀϑᾷὰθ δὰ ἐδυνάμην ἐν» 

» ἐφάψη ϑαῖν τὰ τοῦ] ὑμῖν ἐρά. 

1. 
ἃ ϑίο Α. «τἱεὶ φυσᾶ σοιηροηδίο- 

γαϑὸν οπι. 
ε εἰπὼν δι] εἰκὼν δὴ Α. εἰ 

ΤΔΟΧ δὴ ΟἿ, 
᾿Ἀ ὄμμασι καὶ σχήμασι) ὄμμαει 
"αἱ σ ἤματι ἃ 

ἥτοῦ πὶρ ἐγενόμην} δει ἐξό- 
του παρεγενύμην 

ὶς ὁ θάνατοι) Ὅεενι τισι υς 

ε0 Εύφιπι Βελλεροφον. Ἐν. 8, δίπι. 
Ῥ] οἶτον Εὐριπίδου Ὕτιησ, 
" “4ὅλοι] 4οῦλοι Β. πι. Ρ. Ὑτίης, 

δὲ οἱι. Τχίπο. 

ἃ 8ίς Α. Ἐν. ι.ὄ «ϑιαιριίοίιεε. Σο- 
φυκλέουβ Ττὶηο. 

ΝΩ 
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" Βοᾷ τιρ᾽ εὖ ἀκούετ᾽" ἢ μάτην ὑλακχτῶ; 
50" ἅπαντα γάρ τοι τῷ φοβουμένῳ ψοφεῖ: . 

8 " Εὐριπίδου Μελεάγρῳ. 
Δειλοὶ γὰρ ἄνδρες οὐκ ἔχουσιν ἐν μάχῃ 

ἀριθμὸν, ἀλλ᾽ ἄπεισι, κἂν "ἢ παρῶσ᾽ ὅμως. 
4 "ὍὉμήρου Ἰλιάδος μῦ. 

Τίστε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα; 

εἴχερ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε περικτεινώμεϑα πάντες 
(ὁ δ)νηυσὶν ἐπ᾽ ᾿Δργείων, σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσθαι. 

οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊτος, οὐδὲ " μαχήμων. 
δ " Σοφοχλέους Φρυγών. 

Τοὺς εὐγενεῖς γὰρ κἀγαθοὺς, ὦ παῖ, φιλεῖ 
"ήρης ἢ ἐναίρειν. Οἵ δὲ τῇ γλώσσῃ θρασεῖς, 

97 φεύγοντες ἄτας, ἐχτός εἶσι τῶν καχῶν. 
"Ἄρης γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν λογίζεται. 

6 "5" Εὐριπίδου ἸΙφιγενείᾳ. 
Οὔ τοι νομίξω δοφὸν, ὃς ἂν μέλλων ϑανεῖν 

οἴχτῳ τὸ δεῖμα ὃ τοὐλέθρου νικᾶν ϑέλῃ. 

" Ἵ 5 Τοῦ αὐτοῦ Φρίξῳ. 
᾿Δνὴρ δ᾽ ὃς εἶναι φής" " ἀνέρος οὐκ ἄξιον 

5 δειλὸν κεκλῆσθαι, καὶ νοσεῖν αἰσχρὰν νύσον. 

Ρ βοῶ τις" ὦ ἀχούετ᾽ ἢ μάτην Ὁ μαχημων) μάχιμος Β. τῷ. ΡΣ. 
λακτῶ) 1ἴὰ τοοῖθ Μ5. διθαιίϊου: Τυῖηο. 
ποῖ ὑἱ νιἱρο βοᾷ τες εἰ ὑλακεῶ. 5. 
Εδῖ' διιΐϊθι βοῶ τὶς αὔδμενι λεὶς ἃ δῖ. Α. ΕἾ. τ. δἰπιρ)οϊίοσ Σὸ- 

" αἰϊφμῖα σμὶ είαπιο. Οπκοτιυβ. ΝῚ-ὀ φοκλέους ΤΎ Ως. 
ΤΟΥ αιἱὰ Οτοίϊπι ἀδοσροτγίεξ : οο- Β συναίρειν) ἐναίρειν Β. πὶ. δια. 
εχ παροὶ μοϊερεοῖθ, βοὰ τις ᾿ῳ εἴ οοάἀά. δομονῖ. ἀναιρεῖν Ψαϊο- 
ἀκούετ᾽ εἰ ὑλαχτῶ. Ῥοτεοιμα δὰ κΚοιδοῖ. Ὠϊδῖσ. ρ. αδὔ. 
Ασὶςῖτορ δος Εφυΐ, 1015. οοχεῖ- 6. 
εἰι, ἢ λάσκω μάτην, χιιδτι ἴῃ Ῥτῖο- ἃ 819 Α. 8.11. Τδυν. 484. δ:πι- 
εῖρυδ νο]υΐεεε ριϊίειῃ οὐχ ἀκούεε᾽; ρΡ]ϊοϊϊος Εὐριπίδου Ττίμο. 

ς ἅπαντα) πάντα Α. Ττίπο. ,» τοῦ λέθρον] τωλέϑρου οες͵ 
5: κολέθρου Α. τ᾽ ὀλέθρου Ττίδς. 

ἃ δία Α, ωἰεὶ φιοὰ σοπιροπᾶϊο- ϑέλη Α. θέλοι οοὐὰ. φυλάδαι ὅϑοδο- 
νῇϊ. . 

86 Εύριπι. Ἐτ. 7. ϑἰπιρ]οίξον Εύ- ,»- 
ρεπίδον Ττῖης. ἃ ϑἷο Α. στ. 8. οὶ Ἰδειπια 

"» παροσ᾽) παρῶσιν οεε. Ττίης. πα. 
ἴῃ μοῦ οἰδδπι ἄπεισιν. 5 ἀνέρος] ἀνδρὸς Α. Ὑτίης. 

. 4. Οοττί εὶς ΝΑ] κεπδοσιι Ὠδεγ. Ἐπὶ- 
ἃ 5. Α. 86. ν. 8444. διπιρ]1οἱ-ὀ σχὲρ. ρ. 216. ἀνέρα δέ σ᾽ εἶναε φ. 

ἴογ Ομήρον Ττίμο. υδὶ δέδοικας. ο δειλὸν] δειλῶ Ἐτίης. 



εν 

ρ. 97. ΠΕΡῚ ΔΕΙΔΙΑΣ. Ἢ 

8 ""Μενάνδρον ᾿4δελφοῖς. ἘΞ 
Τί πολλὰ τηρεῖν πολλὰ δεῖ ἢ δεδοικότα; 

9 " Θεύγνιδορ. ΝΕ 
Πολλὰ φέρειν εἴωθε λόγος ϑνητοῖσι βροτοῖσι 10 

πταίσματα τῆς γνώβης, Κύρνε, ταρασσομένης. β 

10 " Φιλήμων ἐν ᾿Εγχειριδίφ. 
ο΄ Κακὴ μὲν ὄψις, ἐν δὲ δειλαῖαε φρένες. 

11 " Σοφοκλέους. 
Οὐ τοῖς ἀθύμοις ἡ ξύχη ξυλλαμβάνει. 

192 " Εὐριπίδου. ᾿ 
Ὁ φύβος, ὅτ᾽ ἄν ὃ τις σώματος " μέλλῃ πέρι 

ἃ λέγειν καταστὰς " εἰς ἀγῶν᾽ ἐναντίον, 
τό τὸ στόμ᾽ εἰς ἔχπληξιν ἀνθρώπων ' ἄγει, 
τὸν νοῦν τ᾽ ἀπείργει μὴ λέγειν ἃ βούλεται 
τῷ μὲν γὰρ ὄνι κίνδυνορ, ὁ δ᾽ ἀϑῶος μένει. 
ὅμως δ᾽ ἀγώνα τόνδε 5 δεῖ μ᾽ ὑπεκδραμεῖν. ἮΝ 90. 
ψυχὴν γὰρ ἄϑλα " τιϑεμένην ἐμὴν ὁρῶ. 

1 " Εὐριπίδου “ἀρχελάφ. 
Ὃ δ᾽ ἡδὺς αἰὼν ἡ κακή τ᾿ ἀνανδρία, 

οὔτ᾽ οἶχον, οὔτε πόλεν " ἀνορθώδειεν ἄν. . 

14 "᾿Δντισθένους. 

6 εἰς ἀγῶν᾽) ϑὲς Οτοῖνι5 εχ, 
᾿επιοπὰ. 80 δι βετί. Ψα]βο ἐπ’ ἀγ. ᾿ 

ἔ ἄγει) ἔχεε Ν. ἃ Ρ. πι. ἄγχει 
Β. τη. ". 

δ δεῖ μ΄ ὑπεκδραμεῖν] δεὶ γὰρ 
9. ὑπεκδραμεῖν Ττίηα. δεὶ γὰρ ὑπο- 

ἃ δῖ. Α. 801]. ν. 1294. Θεόγνι- δραμεῖν Β. πι. Ρ. ὑπερδραμεῖν τη. 
δου Ττης. δ66. 

κ ἢ τιϑεμένην  τεθειμένην ΜΝ α1ο- 
δΣ.. 

8. 
ἃ 8ἷς Α. ΟἸοτίο. ρ. 2. ϑδ{πιρῖ. 

ἈΠονάνδρου ΤΥυὶπο. ᾿ 
» δεδοικότα τὸν δεδοικότα ΔΑ, 

Ττίης. 

ἃ ϑἰ6. Α. Οἰετίο. Ῥ. δ0ο. δὺπ- 
ΡΙ Φιλήμονος Ὑτίησ. δὲ δειλαὶ 

11 
ἃ 8ὃϊς Α. Ττΐπο.. Ἐγ. ἱμοουξ. 12. 

12. 
Ὡ ϑὶις Ττγίπο. ΕΣ. ἴῃς, 16, [)οοεῖ 

» τι] τις Β. 3, 566. 
ς μέλει! μέλλει Β. 
ἃ λέγειν] λόγων Ναϊοκεπδοτὶεδ 

Ὠϊδιτν. ἢ 420. Ψιιδσαῖϊιπι ἐπ ῚῈΣ 
γνγιϊοιθαοβῖις Ῥ]μἘ. Ρ. 148. Ε. 

13. 

8 8ῖ.. Α. οι:5. ΕΥ. 6. δπαρ] ο- 
τος Εὐριπίδου Ῥεῖπο, 

» ὀρϑώσειεν] ἀνορϑώσμιον ψο]ς. 
Κοιιδοχίιδ 1. ἀμιηοὶ. τιδ. οἵ Ῥοτ- 
δοπι5 Ααν. ᾿ 1756. ἂκ ὀρϑώσεεεν 
εὖ Οτοιξις. ἰάθμν ἐμ 18. ᾿. αὐλο. 
μον γτὸ πόλιν. 

14. 

8ἃ 85:1. ἃ. Ὠοοεὶ Ττίης. 
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408, ΙΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΊΟΥ ἢν, 8, 
Ὄστι9 δὲ ἢ ἑτέρους δίδορκε, δοῦλορ ὧν λέληθεν ἑαυτόν. 

5. " “ιργένους. 
᾿ς Πάντα μὲν οὖν τὰ δεινὰ πέφυκε μᾶλλον ἐκπλήττειν τοὺρ᾽ 
προσδεχομένους, ἢ ἢ λυπεῖν τοὺς ἢ πειρωαδένταρ. Ὁ δὲ φόβος 
οὕτῳ χαλεκόῃ ἐστιν, ὥστε πολλοὶ ἤδη προέλαβαν τὸ ἔργον, 

(δ48)ρῖ μὲν ἐν νηῖ χειμαξόμενοι οὐ περιμείναντες χρταξῦφψαι τὴν᾽ 
ϑθναῦν, ἀλλὰ πρότερον ̓ αὑτοὺς ἀποσφάξαντες, 

40 "απερείδον. 
᾿ Ὑπερείδης ἁ ῥήτωρ ἔφησε, τὴν ἀγανίμμ τοῦ λέμειν πὲ- 

ϑην εἶναι. ΄ 

17 " Θουκυδίδου ἰάτορίας β. δημηγορίας Φορμίωνος. 
Ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐϑθέλουσμι αἴ γνῶμαι πρὸρ τοὺς 

αὐτοὺς κινδύνους ὕὅμογαι εἶναι, 

18 "᾿ἀντιφῶντορ. 
Ὁ Νόσος δειλοῖδιν ξορτή" οὐ γὰρ ἐκπορεύονται ἐπὶ πρᾶξιν. 

49 5" Ἱεροκλέους ἐκ τοῦ Περὶ Δικαιοσύνης, 
Ἴδωμεν γὰρ εἰ τοὺς δειλοὺς οἷόν τὸ δικαίους εἶναι" τοὺς 

γὰρ ἐναντίως ἔχρντας τούτοις, τρὺς ϑρασεῖς, ἀδίχουρ ὃ ὄντας 

40εὐρίσκομεν, διὰ τὸ πρὸς βίαν τὰ πολλὰ ποιεῖν. “4ειλία τοί- 
ψυν ἐστὶ Ὁ διαφϑορὰ δόξηρ ἐννόμου δεινῶν τε πέρι καὶ μή" ἤ 
ἄγνοια δεινῶν τε καὶ οὐ δεινῶν, καὶ οὐδετέρων. Πῶς ἂμ 

οὖν οἵἱὨ δόξαις διεφϑαρμέναις καὶ παρανόμοις συξῶντες εἶεν 
3 ἄνϑρωποι δίκαιοι; οὐ γὰρ δὴ εἰκάξριεν ἂν περὶ ὅτου δήποτε 
ψαλῶρ, μὴ υγχωροῦντος αὐτοῖς τοῦ περὶ τὴν ψυχὴν δέους εἰρ 
4 ἥντινα οὖν ξήτησιν προκχύπτειν, 

40 " 4ημητρίου, 

Ὁ ἑτέρου} ταῦς ἑταίρους Α, 

ἃ ὅϊ:. Α. τῆμος 
Ὦ κειραϑένεᾳρ) πειρασθέντας Β. 

1Ό. 

ἃ δὶς Α. Τυΐηςσ. 
Ὗ Ὑπερύδης]" πκερείδηςα. Ττῖπα, 

,᾿ 8.85 Α. βοῇ, τς, 89. 8:1η10}11.}» 
ἰρσ Θουκυδίδου Ττίηο.. 

18. - 

ἃ ϑϑῖι. Α. Τχίος. 
» Ἢ νόσος θὲ πιὺχ εἰς πρῶξιν 

νοϑ8. 

19; 
ἃ ϑὶς Α. ϑ᾽πιρ] ἱοτοσ Ἱεροκλέους 

Τίς, Ἡϊιμο Ἰοσυπι Ηϊοσζδοὶ ΑἸος 
χαπάσλιο ροζλιι {αὴριιδη εχ οοπο 
δεῖ Ῥδδύβοηυ5 σοὶ. Ηΐρσοοὶ. Ῥ- 
ΧΧΙϊὰς 

Β διαφϑορὰ) διαφορὰ Β. πι. Ρ. 
Τιΐης. 

ς ἄνϑρωκοι) ἂν Α. 
ἀ ἡντιναοῦν) ἥντινα Ὑσχίμο. 

20. 

8 ϑὲο Α. Τσίησ. 



ν.98. ΠΕΡῚ ΔΕΙΔΑΙΑΣ. Η. ο΄ 489. 

Αὐτίχα γὰρ εἰ τῷ πολεμοῦντι καὶ παρατεταγμένῳ σιαρα- 
σταῖεν ἢ τὸ ἀνδρία καὶ {} δειλία, πόσον ἂν οἴεσθε διαφόρους 50 
εἰσεῖν λόγους; ὧρ᾽ οὐχ ἡ μὲν ν ἀυδρία μένειν “κελεύοι, καὶ. 299) 
τὴν τάξιν διαφυλάττειν; ᾿“λλὰ βάλλουσιν", ὑπόμενε. ᾿“4λλὰ 
Ν τρωϑθήσομαι᾽" καρτέρει. ᾿Δλλ᾽ ἀποθανοῦμαι" ς ἀπόϑανε μᾶλ.- 
λὸν, ἢ λίπῃς τὴν τάξιν. 1 Δτενὴρ οὗτος ὁ λόγος καὶ σχληρύς" 
ἀλλ᾽ ὁ τῆς δειλίας νὴ Δία φιλάνϑρωπος καὶ μαλακός" ὑπάγειν 
γὰρ δῆτα κελεύει τὸν φοβούμενον. ᾿41λλ᾽ ἡ ἀσπὶς ἐνοχλεῖ" 
ῥῖψον. ᾿Αλλὰ καὶ ἃ θώραξ' παράλυσον. Παντὶ δήπον πραῦ- 
τερα ταῦτ᾽ ἐκείνων. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, Μὴ λά- 98 
βμς, φησὶν ὃ ἡ ἐγκράτεια, ὅϑεν οὐ δεῖ' μὴ φάγῃς, μὴ πίῃς, 
ἀνέχου, καρτέρει" τὸ τελευταῖον, ἐπόθανε πρότερον, ἥ. "πρά- 
ξῃς ὅπερ οὐ δεῖ. Ἧ δ᾽ ἀχρασία, ' αῖθε, ὅτε βούλει, φάγε, 
ὅ τι ἂν ἥδιστα φάγοιο᾽ Κ ἡ τοῦ γείτονος ἀρέσκει σοι γυνή; 
πέραινε χρημάτων ' ἀπορεῖς; ; δάνεισαι" δανεισάμεμος ἀδυνα- 
μεῖς; μὴ ἀποδῷς" οὐ πιστεύηυσὶν ἕτι δανείζειν; ; ἄρπασον. 
Πολύ γε κἀνταῦϑα τὸ μεταξύ. ᾿Αλλὰ τίς οὐχ οἶδεν, ὅτι ἡ μὲν 
τοιαύτη χάρις ὀλέθριος "' γίνεται τοῖς προσδεξαμένοις, ὗ δ᾽ ἰκτο 
τῶν ἐναντίων σωτήρφρ; 

ο1 5" Πλάτωνος ἐκ τοῦ Φαίδωνος. 
Οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι" καὶ τεθνά- 

ναι ἥκιστα αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν, 

22 « Πλάτωνος ἐκ τοῦ Φαίδωνος. 

, Οὐχ οὖν ἵχανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀνδρὸς, ὃν ἂν 
ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, ὅτε οὐκ ἄρ᾽ ἦν 
φιλύσοφος, ἀλλά τις φιλοσώματορ' αὐτὸς Ὁ δά που οὕτος(230) 

Ὁ ἀνδρεία). ἀνδρία Ἀ, ῬΑΆΙο Ἶ 
διιὶθ ἀνδρεία Το. κε α. 

ο κελεύσειε] κελεύοι Α. Ττίπο, 1 ἀπορεῖς] εὐπορεῖρ Ἐ. π|. δες. 
ἃ τρωϑήσῃ) τρωθήφομαί Α. Β. Ὑσχίηο, 

τι. ἐε0. Οὐδμοσέ σβᾶσβο. νροϑήσῃ πὶ πατὰ τῶν προσδεξαμένων» γί- 
Ττὶης ψεατι τοῖς προσδεξαμέγνοιρ Α. τιδτ- 
“6 ἀπόϑανε ἀπόϑανον Α. 8ο Οεεδμοχ. 

Ί ἀπηνὴς] ἀτενὴς Α. Β, πι. 8666. 
νἱάἀοαιιν Τἰπιδοὶ [μὸχ. Ῥ] δου. Υ- ἃ 810 Α, 861], Ῥ. 6)η. Ε. Ὠεεεὶ 
᾿Δεενῆς, οππὶ ποῖδ Ἀμμ ΚοΩὶ;, Τυΐθος , 

ἀξεια] δοϑὲ ασιϊοιϊυ 3. Ν 
εἶ ἐγχράνειο ἃ 85ῖ0 Α. Τυπο, 8011. Ρ. 68. Β. 

Ἵ Α. Ὁ δὲ τοῦ αὐτὸρ ἱπὰυοία, Α. ἀε- 
πράξῃ) πράξειρ διιπΐ ἐίοπι Β. αὐτὸς δὲ τοῦ, αὐ- 

ἃ πείθει) πῖϑι ΑΔ. οΧ ὅπηι, οὲ Β. τὸρ τ- Ἰτίῆς. : 

, 

Ν 



00 ΙΔΑΝΝΟΥΡ ΣΤΟΒΑΙ͂ΟΡ Τ. 8. 
βϑοφυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήματορ, ναὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα 

φούτων, ἢ ἀμφότερα. Πάνυ ἔχει, ἔφη, οὕτως ὡς λέγεις, 
ἧρ' οὖν, ἔφη, ᾧ Σιμμία, " οὐ καὶ ἡ ἀνομαξζομένη ἀνδρία 
τοῖς οὕτῳ διακειμένοις μάλιστα προσήχει; Πάντως "“ δή πον, 
ἔφη. Οὐκ οὖν καὶ ἡ σφῳφροσύνη, ἣν καὶ οἷ πολλοὶ ὀνομάζου- 
σι σωφροσύνην, τὸ " περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ " ἐπτοῆσϑαι, ἀλλ 
ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἄρ᾽ οὐ τούτοιρ μόνοις προσήκχες 
τοῖς μάλιστα τρῦ σώματος ὀλιμωροῦσί τὸ καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ 

ἐρξώσιν; ᾿ἀνάγκη, ἔφη. Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἦ δ᾽ ὅς, ξυνμοῆσαι τήν 
)ε τῶν ἄλλων ἀνᾶρίαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σας εἶναι 
ἄτοπος, Πῶς δὴ, ὦ Σώκρατες; Οἶφϑα, ἦ δ' ὃς, ὅτι τὸν θά- 
ψατον ἡγοῦντνας πάντες οἵ ἄλλος τῶν μεμάλων κακῶν εἶναι 
Καὶ 5 μάλ᾽, ἔφη. Οὐκ αὖν φόβῳ μειξόνων κακῶν ὑπομένου- 
ὔιν αὐτὸν οἵ ἀνδρεῖοι τὰν ϑόνατον, ὅτ᾽ ὦ. ὑπομένῳσιν; Ἔστι 

ταῦτα, ᾿' Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσι πάντες, πλὴν 
οἱ φιλόσοφοι᾽ καίτοι ἄλογόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον 

-δοεἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τύ δὲ, οἵ χόσμιαι αὐτῶν ὃ οὐ ταυτὸ 
τοῦτο πεπόνϑασιν, ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσι; Καίτοι φα- 
μέν γε ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ᾽ ὕμως ' αὐταῖς συμβαίνει τούτῳ 

ὅμοιον τὸ πάϑος, τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήϑη σωφροσύνην, 
Φυβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι, καὶ ἐπιϑυμοῦντες 
ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται, ὑπ᾽ ἄλλων ""᾿ κρατούμενοι. Καίτοι 

(35 1)καλοῦσί γε ἀκολαφίαν, τὰ ὑπὰ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾽ 
θυῦμως συμβαίνες αὐτοῖς κρατουμένοις ὑφ᾽ ἡδονῶμ ᾿ χρατεῖν 

ἄλλων ἡδονῶν. “ Τοῦτο δ᾽ ὅμριόν ἐστιν, ἃ νῦν δὴ ἐλέγετο, 
τὸ τρόπον τινὰ Ρ δι᾽ ἀχαλασίαν αὐτοὺς ἀεσωφρονίσϑαι. Ἔοικε 

’ φ .Ὶ δ ,, 4 ΟΥ̓ ἘΦ Ε) ᾿ δ 

γάρ. δὰ μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ “ αὕτη ἢ ἡ ὀρθὴ πρὸς 
ἀρετὴν, " ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς, χαὶ λύπας πρὸς λύπας, καὶ 

ς οὐ καὶ ἡ ὀνομαξομένῃ ἢ οὐκ ναί; ναί. ἄρα οὖν Ὑτίης. οἔ εἷᾳ 
Ὶ ξ ἂν ὀνομκαξόμενον “τως. 616' Β. πρὶ τῇδε πὶ. 6. 

εἰ δή που] πυυ Τεῖης, ἰς οὐ ταυτὸ] ὅταν Β. ὃ ταντὼὸ 
ὦ παριεὶ τὰς] περὶ τὰς ἃ. Β. απ). Ττίπο. 

δες. 1 αὐτοῖς οπι. Ττὶπο. 
ἔ ἐμποηαθϑαι) ἐπτοῇσϑαι Α. Β. πὰ κρατούμενος χραετουμέκων 

(οδρυῖ θᾶγθο. Μυχ δόξη σὺ ἘὙτίμς. 
Ὑ τίπο, Δ} δὲ γὼρ ἐϑ. τε δὰ τ χρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν οἱ. 
ἔλ., αι, Δ, Τυλσ, 

ὁ τοῦτο δ᾽) τοῦτο δὴ Ὑτίμο. 
Ῥ δεῖ! δὲ Τυμιο. 
4ᾳ αὕτη ἡ ἡ) αὐτὴ ἡ Ὑτίηο, 

; τῷ διδιέναε ἄρα καὶ] τῷδε, Τ ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς} ἀλλ᾽ ὧν- 

6. μαλ} μέγω Β. .μ. Ρᾳ Ῥδιο 
δηϊο εἰνας οἷν, Τυΐηο. 



; ᾿ ͵ 

. . ; 

ρ.99. ᾿ ΠΕΡῚ ΔΕΙ4ΙΑΣ. Π.. 
, 

φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσϑαι, μείξω πρὸρ ἐλάττω ὥσπερ. 
νομίσματα᾽ ἀλλ᾽ ἡ ἐκεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὀρθὸν, ἀντὶ οὗ. 
δεῖ ταῦτα πάντα καταλλάττεσθαι, φρόνησις, καὶ τούτου μὲν10 

πάντα χκἀὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τὸ καὶ πιπρασχκόμενα τῷ 
ὄντι ἡ , καὶ ἀνδρία, καὶ. σωφροσύνη, καὶ ξυλλήβδην ἀληϑὴς 
᾿ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ " προσγινομένων καὶ ἀπογινομέ- 
νῶν καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων, καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶυ τοι- 
οὐτων᾽ χρριξόμεναᾳ δὲ φρονήσεωρ, καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλή- 
λῶν, μὴ σκιαγραφία τις ὁ ἢ Ἷ τοιαύτη ἀρετὴ, καὶ τῷ ὄντι ἀν-͵ 
δραποδώδης τε, "αἱ οὐδὲν ὑγιὲς, οὐδ᾽ ἀληϑὲς " ἔχῃ" τὸ δ᾽ 
ἀληϑὲς τῷ ὄντι ἡ κάθαρσις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ ἡ σω- 

φροσύνη, καὶ ἡ δικαιοσύνη, δ' καὶ ἡ ἀνδρία, καὶ ἔτι αὐτὴ ἡ 

φρόνησις, μὴ καϑαρμόρ᾽ τις ἦ᾽ ὡς κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τε- Ὁ 
λετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντερ οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ τῷ 
ὄντι πάλας αἰνίττεσθαι, ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς 

ἔδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ “" κείσετας' ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε 
καὶ τετελεσμένος ἐκεῖάε ἀφικόμενος, μετὰ ϑεῶν οἰκήσεται. 
Εἰσὶ γὰρ δὴ, ὥς φασιν οἵ περὶ τὰς τελετὰς, ναρϑηκοφόροι 

291. 

μὲν πολλοὶ, Βάκχχοι δὲ τε παῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμηναδ) 
δύξαν οὐκ ἄλλοι, ἢ οἵ πεφιλοσοφηκότες ἡ ὀρθῶς. 

ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, Θ. 

1 ΓΕΙς Δίκαιον, Γνώμαι μονύστιχοι. 
᾿Ανδρὸς δικαίου καρπὸς οὐκ ἀπόλλνται. " 

βάδιζε τὴν εὐπεῖαν, ἣν δίκαιος ἡρ. 
βίου δικαίου γίγνεται τέλος καλόν. 
δίκαρος ἴσϑ᾽, ἵνα καὶ δικαίων δὴ τύχῃς. 
δίκαιος εἶναι μᾶλλον ἢ χρηστὸς ϑέλδ. 
δίκαια δράσας, συμμάχου τεύξῃ Θεοῦ. 
χρίγειν δίκαιον, μὴ τὸ συμφέρον, "ϑέλε. 
πρὸς εὖ λέγοντας οὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 
τρύπος δίκαιος χτῆμα τιμιώτατον, 

τὲ ἡδονὰς Ττίμπο. οἱ πιοχ οτι. πρὸρ νν καὶ ἡ ἀνδρία οην. Α. 
λύπας. Χ κείσεται) κείσεσθαι Β. πι. ῃ. 

5 προσγενομένωῃ - - πογινομέ- Τίς. 
ψων»] προσγινομέϑη -- ἀπογινομένῃ Υ ὀρθῶς οπιι Ῥηδα, 
Τσῖοσ. 1. 2. κ. 

ι ἦ τοιαύτη) ἡ ἢ ἡ τ. Β. , Β8ΔΆΉΗκδοςο οἴπηΐδ 15 Α. οἱ Ττσίης, 
αι ἔχῃ) ἔχει Β οἰ ἶδδα ἀδ ειἰὸ διαϊαΐεδο νἱαείιτιν 
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02. Ὄμμα δίκης καϑορᾷ πάντα τὰ γιγνόμενα. 

8 «Δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς βροτῶν.7 

Ἰ. 9. 

(238)6 

4 " Εὐριπίδου ᾿Δλωάδαι. 
Τοῖς γὰρ δικαίοις ἀντέχειν οὐ ῥάδιον. “ 

ὅ "5" Εὐριπίδου. 
Κίχτησο δ᾽ ὀρθῶς (" ἂν ἔχῃς) ἄνευ φόγου, 

καὶ μικρὰ σώξου τῇ δίχῃ ξυνοῦσ᾽ ἀεί. 

" Εὐριπίδου Ἑκάβης. 
᾿Ἐσθϑλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῇ δίκῃ θ᾽ ὑπηρετεῖν, 

καὶ τοὺς κακοὺς δρᾶν πανταχοῦ καχῶς ἀεί. 

7 " Σοφοκλέους «Αἴαντι. 
» Μήδ᾽ ἡ βία δε μηδαμὼρ νικησάτω, 

1τοοτοσόνδε μισεῖν, ὥστε τὴν δίχην πατεῖν. 

8 "Εὐριπίδου Θησεῖ. 4 

Κρεῖσσον δὲ πλούτου, καὶ πολυχρύσου χλιδῆς. 
᾿ἀνδρῶν δικαίων κἀγαϑὼν ὃ παρουσία. 

9 " Μενάνδρου. 
«Δίκαιος ἂν ἧς, τῷ τρόπῳ χρήσῃ νόμῳ. 

χρηστοῦ πρὸρ ἀνδρὸς μηδὲν ἢ" ἐννοεῖν καχόν. 
δίκαιος ἀδικεῖν οὐκ ἐπίσταται τρόπος. 

Ὀδεποχϑ: 1. 6 βιιοπιοϊοβίῖδ. 9. 
ὃχ ΑἸ80]. ῃ. 807. δίθρῃ. ἴ. 111. 
Ῥ. 5542. Βτίμοκ. 5, ΕυτρΙὰ, Μοά, 
823, 

λ. 
ἃ ϑῖο Α.’ Σοφοκλέους ᾿ἡλωάϑαις 

Β. δ περ] Ἰοϊϊεσ Σοφοκλέονς Τυΐπο, 
ϑορλοοῖϊε ἐπ Ἠαϊεαεοὶ, Οσεμοσ. 480- 

᾿»άοείεεα «ΑΑἰεασὲ Οτοῖϊιδ. ν. αῖο- 
ᾧεηδουίαιι Ὠϊδῖγ. Ρ. 14. ϑορβοοϊ, 
ΑἸ]οδὰ, Ἐσχ. Σ. Βχιμοῖ. 

5. 
ᾷἃ ϑὲο Τυΐπο. νἱὰρ ᾿ηῖχα ΧΕΑΕ,ΛῚΙΨΝ. 

ἴ » ὀρθῶς ὅσα κέχτησἼ Νος 1]1- 
Ἰυὰ ὅσα κέκτησ᾽ δαἀαταΐπιις, εχ- 
Ῥίοπᾶο νρσζἼιὶ αχιΐ δραῖ. Οτσε- 
Ἅ1Ρ0116 εδὲ οὐπῖδάα ἤδεσ αιἷα χθ- 
ῬΟιΣα νἱχ ριυϊΐδραῖιγ. Οποτιυϑ, 
δυρρίεπάνπι ᾿ὰν ἔχης οχ ΧΟΙΥ. 
ἀοοιϊ ΨΙοκοηδοῦιιδ ΠΪδῖΤ. Ρ. 
177. διὰθ οἰαπι Ῥοσγδοηὶ Αάνοσδ. 
Ῥ. 802. )οδιιμῖ δὲ ἀμο ναχεις Α. 

6. 

ἃ ϑῖ0ο Α. 801]. ν. 844. Σοφο- 
κλέους Τχίπο, 

δ ϑῖο Α, 8. ἶν. 1554, Εὐριπί- 
δηνυ Τγίης, 

Ὁ μήϑ᾽]} μἡ δ᾽ οι. Α. 

8. 
ἃ δῖος Α, εἷδὶ φᾳυιοὰ αοοπιροπαϊο- 

16 Εὐριπι. Ὠδοδὲ Ἰοηιπια Τχίης. 
ν, Εταξηι. 8. 
» παρουσίαι) [1Εᾷ. παρουσία. 

ΨΑΙΟΚΕΝΔΕΆ. 
9. 

ἃ δὶς Α. Τσίηα, ΟἸογίο, Ὁ. δοῦ. 
Ὁ ἐννοέει) ἐννόει Ὑτίπο. Β. τῷ. 

Ψ 
Β. ἐμυύει νοδε. ν διιρτῶβο. ἃ τι. 
δ60. ἐννοεῖν Ατδβοιι. ὑπονόει Α. Β. 
866. Οεδποτὶ ἵπᾶχζο, εἰ δῖο οοὐὰ. 
αὐλάδιι δόμον. 
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10 " Μενάνδρου, 

ΠΚΡΙδΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Θ.. 

Τὸ μηδὲν ἀδικεῖν πᾶσιν ἀνθρώποις. πρέπειὉὉ 

«1 " ΪΜενάνδρου “εισιδαίμονι. 
Οὐ δεῖ γὰρ ἀδικεῖν τοὺς " ἱκέταρ᾽ ἄλλως τὸ καὶ ἢ 

ο ὅτ᾽ ἂν μετ᾽ 4 εὐνοίας τινὸς, οὐ πρνηρίᾳ, 
πταίαρσιν. αἰσχρὸν τοῦτο τἄρ᾽ " ἔστιν πάνυ. 
19 " Μενάνδρου. ᾿ (984) 
Ἐν παντὶ δεῖ καιρῷ τὸ δίκαιον ἐπιχρατεῖν. 

18 " Εὐριπίδου Παλαμήδει.. 
Εἷς τοι δίκαιος μυρίων οὐκ ὃ ἐνδίκων 

κρατεῖ, τὸ ϑεῖρν νὴν δίκην τὸ συλλαβών, 

14 κ Φιλωγίδου. 

Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς δειλὸς Ὁ ὁ δεδοικὼς νόμον" 
πρὸς τοὺς πολεμίους. δ᾽ ἐστὶν ἀνδρίας κρίσις. 
ὑπὸ τοῦ δικαίου δ᾽ ἐστὶν ἡττᾶσθαι καλόν. 
15 « Εὐριπίδου. 

Φεῦ φεῦ. τὸ νικᾶν ντὰ δίκαι᾽ ὡς καλὸν γέρας" 
τὰ μὴ δίκαια δ᾽, ὡς ἁπανταχοῦ κακχύν. 

16. 

ἃ δὶς Α. ΟἸθτγίασ. Ρ. 406. κὸ μὴ 
ἀδικεῖν Τυῖμπο. 

11. 

8 8ϊ.. Α. ἵοσε. ΟἸεχῖο, Ῥ. 40. 
Ὁ ἱκέτας] οἰκέτας της, Οεε- 

᾿ πεν πιᾶτρο, Ασξαη. Δ, Ὁδὲ ἰαπιθα 
ὨΘδΟΙΟ δὴ ᾧ διιργᾶξο. 

ο ὅταν οὐ πονηρῶς, ἀλλὰ μ᾽" 
εὐνοίας τινὸς [186 νογευὶΐ σοπδι:- 
ἰυέπιυ: οαπὶ νἷβὸ δεδεῖ, ὅτακ 
ἵν μδ' ψοίας τινὸς μὴ πονηρῶς. 

᾿ Ἀ, ἐγδῖ οὔ πρνηρᾷς. Ολο- 

δ εὐνοίας) ἐννρίας Α. τὶ πιοχ 
αὖ ῥγο μή. Ἡεαὰϊ οιΐδίῃ πονηρία 
Ῥτο πογηρᾶς εχ οπιεπά. Βεη 

6 φέλεται πάνυ] ᾿Πέλεται ν»τὰ 
ἐστε Ῥοευΐπνι 0} νεγδιια. Οπο- 
τιυ8. Βεπιϊοίιιδ γοῦν ἐστὶν πάνυ, 
Ρτὸ γάρ ἕ. π. τεὰ ἴδοϊϊλιι5 σοστ. 
Ταρ. ΕΝ 

18, 

ἃ 8ϊο Α. α]ετίς. ὑ. 2ο6.͵ 

15. 

8 δἰο ἴετο γοςδ. δὲ οοιηροη- 
μ 

αἷρεα παλα. ιὰς ὙΔΙΟΚρΏδον, 
Ὀίαϊχ, Ὁ. 198. Ῥταβπι. Ῥα]δποά, 
,. δὶ πιρ!Ποἰζου Εὐριπίδου Ττχίης. 
γ)δεδὲ ἴοοιι Α, 
» ἐνδίχων] ἐκδίκων Οεεδποτὶ 

μδΥβο, Τυπο, ᾿ 

λφι 

ΓῚ βίο Α, Τυΐης, 
" ὁ δεδοικαὶς ὁ οι. Α. Ὑσίηο. 

Α. πηοχ ἀνδρίας. 

-ς 

ΔΆ, 

8 Εύριπι. Αι, Ὠϑεεῖὶ ΪἸοπιπα 
Τῦθο, ὔμεάενι. αἱ. Ἐαωτίρ ἀἐσ 
Οὐοξηοσν. ζιεεγίως Ογτοίδιδ. ν. Εὸπι- 
τἰρ!αὰ, ΕἾ. ἑπς. 17. 

" τὸ δίκαι] τἄνδιχν Μμερτανῖιι. 
Μοχ μέγα μερεὶ Κοδ5. εἰ δεπεσ. 
ἐπ πιαυβ. οἰπὶ γέρας ῥτὸ νυ. ]. 

5 φλαῦρα] φλαύρα Α. Β. γαῦφα 
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κ ἀρχὴ δ᾽ ἐξ ὀλίγου γίγνεται, ὥστε πυρὸ,; ΄, 
φλαύρη μὲν τὸ πρῶτον, ' ἀνιηρὴ δὲ τελευτᾷ" 

οὐ γὰρ " δὴν ϑνητοῖς ὕβριος ἔργα πέλει. 
ἀλλὰ Ζεὺς πάντων ἐφορᾷ τέλος" ἐξαπίνης δὸ 

ὥστ᾽ ἄνεμος νεφέλας αἶψα διδσχέδασεν 
ἠρινὸρ, ὃρ πόντου πολυχύμονος ἀτρυγέτοιο 

πυϑμένα κινήσας, γῆν κατὰ πυροφόρον 
δρώσας " καλὰ ἔργα, ϑεῶν ἔδορ αἰπὺν ἰκάνει 

οὐῤανόν᾽ αἰϑρίην δ᾽ αὖθις ἔθηκεν ἰδεῖν᾽ 
λάμπει δ᾽ ἠελίοιο μένος κατὰ " πίονα γαῖαν 

καλὸν, ἢ ἀτὰρ νεφέων οὐδὲν ἔτ᾽ ἔστιν ἰδεῖν. 
τοιαύτη Ζηνὸς πέλεται τίσις, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ, 

ὥσπερ ϑνητὸς ἀνὴρ, γίγνεται ὀξύχολος. 
40 αἰεὶ δ᾽ οὔ τι λέληϑε διαμπερὲς, ὅστις ἀλιτρὸν 

ϑυμὸν ἔχει" πάντως δ᾽ ἐς τέλος ἐξεφάνη. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτίκ᾽ ἔτισεν, ὁ δ᾽ ὕστερον" " ἣν δὲ: φύγωσιν 

ο΄ αὐτοὶ, μηδὲ ϑεῶν " μοῖρ᾽ ἐπιοῦσα κχίχῃ; 
ἤλυϑε πάντως, αὐτίχ᾽ ἀναίτια ἕργα τίνουσιν 

ἢ παῖδες τούτων ᾿' ἢ γένος ἐξοπίσω. 

ϑνητοὶ δ᾽ ὧδε νοεῦμεν, ὁμῶς ἀγαϑύς τε κακός τε, 
(" ἦνδανεν ἣν αὐτὸς δόξαν ἕχαστος ἔχει,) 

Κ᾿ ἀρχὴ] Ηΐπο ὑϑαὰθ δὴ ἥπεπι 
ΡΟ ἔπι δε τῆν Ἱ ἀρχὴ, φλαν 

ανιηρὴ δ. τ.] ἀρχὴ, φλαύφη 
δὲ τ᾿ Β., ἕπ, 860. ἀνίην δῆ Τυΐηο. 

ἴῺ δὴ] ΟὝβηοσ. : »παῖῖνι δὴν. οἱ 
εἷς Β. εξ σοδὰ, σιτάδηπι ϑοδοιυν. 

π καλὰ) κακὰ Οοοποτὶ τπδγρο. 
ο πίονα] ἀπείρονα Β. π|. 660. 

ἄἀθοςῖ νοςδλυῖιπι νό65. Ατεδη. 
Ῥ ἀτὰρ) αὐτὰρ οεδ. Αγβϑῃ. 

αἰεὶ οὔτε] δ᾽ ἱἰπδοτὶς Αὐεθι. 
Ττῖπο. οὔτε ΒΒ. πὶ. βεο. ελλὼ ἕ 
οὔτε λέληϑε Ὑνγιίθηρδοιν. δὰ Ῥ]ει- 
ἕδσοῖ, 85. Ν, Υ. υ. 86. Μοχ ῃσο 
πάντως, παντὸς Τυηο. 

Υ εἰ δὲ] ἣν δὲ ρμίατες οοὐά, 
ΘΟΒονν). οἱ δὲ Τυΐης. πο 

8 μοῖφ᾽ ἐπιοῦσα] μοῖρα σα 
Ττίης. Ν. Β. κῚ ἐς γεγδ. δα. 
δπιοηάδὲ ὉγἘοΡ δ ἢ 8 δὲ Ἀ]ι.- 
ἔδυοι. 8. Ν. Ὗ. νυ, 86. ἤλυθε πάν- 
τως αὖδις, ἀναίτιά τ᾿ ἕ. τ. , 

τ ἡγεμόνων ὀπίσω] ἢ γένοᾳ ἐξό- 

πἰσῶ ἘἈ. πι. 660. φιιοπιοο δοττά- 
χὶς Ῥιδγεοηῖι5 6.158. Ρ.. 186. Κγγι- 
τοι ρδοβίαϑ πϑὲ διρτα, ἢ ̓πογόνων 
ὀπίσω. 

.α ἐσθϑλὴν δ᾽ εἰν αὐτῷ δόξαν 
ἕχαστος ἔχει) γηϊραῖ οοάΐεθε 510. 
Ῥεαεὶ ἐνδὴν ἦν αὐτός. Μ8. ἐχδήν. 
Ἡδυσχίοιις ϑῖορθδημς ἰπ ΘΟΥΡΟΣΘ. 
Ῥοεΐδτιιπ ΟΥδθοοσιπι οὐ αΐξ ἌΡ 
λὴν ἣν αὐτός. Οποτιῦε. ϑο]ὰ5 Β. 
δεινὴν εἷς αὐτοῦ δ. Α. Ο. ἐνδὴν 
εἷς αὐτὸς δ. Ε. ἐκδὴν ἣν αὐτὸς ὃ. 
ϑοῖῃβ Α. τρεφόδεϑα, οιἱΐ ἱπῖοσ 1]- 
ἐγ οὶ δυρετεοτίρταπι τεᾳπόμεθα. 
ϑοβον. δεινὴν Ἀδρσὶ Ἐ. χὰ, 860. 
ἐνδὴν Ττὶηο. 

10. Οτοιίαβ μὸ 65. οὔπὶ ϑιθρῆ. 
ἴεριι ἐσϑλὴν ὃ εἶν αὐτῷ ὃ. Επο 
Ῥδγοπι μοὶ ἱπβεγομάδ Ἰασο δῖα 
δογὶρῖδ: (Ἤνδανεν ἣν αὐτὸς δό- 
ἔαν ἕἔχαστος ἔχει) διιιπὶ ουΐαιο 
Ῥβυϊοβγαι, δίμδἑϊατ Ρ. 105, 4. ἐν 
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Ρ. 108. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗῊΣ. Θ. 407 

πρίν τι παθεῖν, τότε δ᾽ “ αὖτις ὀδύρεται, ἄχρι. δὲ τούτου (238) 
χάσχοντες, κούφαις ἐλπίσι τερπόμεϑα. 60 

χὔστις μὲν " νούσοισιν ὑπ᾽ ἀργαλέῃσι πιεσϑῇ. 
ὡς ὑγιὴς ἔσται τοῦτο κατεφράσατο. 

ἄλλος δειλὸς ἐὼν, ἀγαθὸς δοκεῖ ἔμμεναι ἀνὴρ: 
καὶ Υ καλὸς, μορφὴν οὐ χαρίεσσαν ἔχων. 

εἰ δέ τις ἀχρήμων, πενίης δὲ μὲν ἔργα βιᾶται, 
χκτήσασϑαι Σ πάντων χρήματα " πολλὰ δοκεῖ. 

σπεύδει δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος" ὁ μὲν κατὰ πόντον ἀλᾶται 
(ἐν νηυσὶν χρήξων οἴκαδε κέρδος ἄγειν.) ᾿ 

ἰχϑυόεντ᾽ ἀνέμοισι. φορεύμενορ ἀργαλέοισι, 
φειδωλὴν ἢ" ψυχῆς οὐδεμίην θέμενος. 

ἄλλος γῇν τέμνων πολυδένδρεον, εἰς ἐνιαυτὸν 
λατρεύει, τοῖσιν καμπύλ᾽ ἄροτρα " μέλει. 

ἄλλος ᾿ἀϑηναίης τε καὶ Ἡφαίστου πολυτέχνεω 
Ἵ ἔργα δαεὶς χειροῖν ξυλλέγεται βίοτον. 

ἄλλος ᾿ολυμπιάδων ΜΜουσέων πάρα δῶρα “" διδαχθεὶς, 
ἱμερτῆς δοφίης μέτρον ἐπιστάμενος. 

ἄλλον μάντιν ἔϑηκεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿“πόλλων, 
ἔγνω δ᾽ ἀνδρὶ κακὸν τηλόϑεν ἐρχόμενον, 

ᾧ ̓ συνομαρτήσουσι ϑεοί᾽ τὰ δὲ μόρσιμα πάντως 
οὔτε τὶς οἰωνὸς ῥύσεται, οὔθ᾽ ἱερά. 

ἄλλοι Παιῶνος πολυφαρμάκου δ ἔργον ἔχοντϑορ., 
ἷητροὶ, καὶ τοῖς οὐδὲν ἕπεστι τέλος. 

πολλάχι δ᾽ ἐξ ὀλίγης ὀδύνης μέγα γίγνεται ἄλγος, 

ψηυσὶν ἴθ Ῥαγοηῖ ποδὶ ροπδη πη). 
ΜΑΙ ΟΚΈΝΑΕΆ. 

δ αὖθι] αὖτις Ττίμο. 
χ νούσοισιν ὑπ᾽ ἀργαλέῃσιν) 

φούσοισι ,ὑπκαργαμέῃσι Ττίπο. 
Υ καλὸς] κάλλος ἀοάϊε ϑομοννίιι 

ἐχ 5 Νῖ85. 
: πάντων] ἍἭῃ.ἷέν πάντως. Οπε- 

γκα. 
ἃ πολλὰ] ιιο οοἀά, ᾿ϑοβονὴ 

πλεῖστα, εεὰ ἴῃ ΔΙίεχο. διιρχαδο. 
«οζια. 
2 ̓  ὕυχῆρ] φυχὴν Ἴο::. Β. πὶ. 

ε Τα να] Οοϑμεχιι ἰπ πιῶ. οἱ 

Β. πὶ. 660. μέλει. 516 οἰΐαπι οοἀὰ. 
αυϊάδηι δομουνιί. 

ἃ ἔργαλα εἶν} ἔργα δαεὶς γοδα. 
Αγδϑθη. Β, πὸ αλέοιν ἀεαϊς 
Οτοῖϊι8 εχ ̓ διορδαηὶ ουθη ἀδὲ 6. 
ἔργαλ᾽ ἔχων χερσὶν σοπ). ΟΘεμεγιιδ. 

8 διδαχϑεὶς} διδάχϑη Οτοῖα5. 
Βχγο μουσάων τοροποπάϊι μου- 
σέων οὐπὶ Βχιποκίο, που μουσῶν 
οἴπὶ Οχοιῖϊο. Ν 

. ἔ συνομαρτήσωσι] συνομαρτήσα- 
σε ε ἘῸ συνομαρτήσουσι Βτυποκ. 

ἔργον ργα Β. πι. 560. [π΄ 
εἰοτίραν ἀράϊε Οτοιίις οὔϑ᾽ οἱ 
ἀεῶφος ΟΧ θα] πιδεὶϊ οοπἀδέῖοιο. 
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ἈΝ κρύχ ὧν τίς λύσαιτ᾽ ἥπια φάρμακα δούς. 
οι τὸν δὲ κακαῖς νούσοισε κυχώμενον ἀργαλέαιρ τὸ 

ἁψάμενος. χειροῖν, αἶψα τίϑησ᾽ ὑγιῆ. 
μοῖρα δέ τοι θνητοῖσι καχὸν φέρει, ἠδὲ καὶ ἐσθλὸν, 

δῶρα δ᾽ ἄφυκτα ϑεῶν γίγνεται ἀθανάτων. 
'πᾶσι δέ τοι κίνδυνος ' ἐπ᾿ ἔργμασιν, οὐδὲ τιρ οἷδεν 

π Ἃ κῇ μέλλει σχήσειν χρήματος ἀρχομένου. 
ὁ μὲν εὖ ἔρδειν πειρώμενος, οὐ ' προνοήσας, 

“ μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπὴν ἔπεσεν. 
τῷ δὲ ̓ ' καλῶς ἕρδοντι ϑεὸς περὶ πάντα δίδωσι 

δσυντυχίην ἀγαϑὴν, ἔχλυσιν ἀφροσύνης. 
πλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι κεῖται. 

οἱ γὰρ νῦν ἡμέων πλεῖστον ἔχουσι βίον, 
40 διπλασίως σπεύδουσι" τίς ἂν κορέσειεν ἅπαντας; 

κέρδεά τοι ϑνητοῖς ὥπασαν ἀϑάνατοι" 
ἈΚάτη δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἀναφαίνεται, ἣν ὁπότ᾽ ἂν Ζεὺς 

5 πέμψῃ τισομένην, 

486 « Πλάτωνος. 

» ἄλλοτ᾽ ἂν ἄλλος ἔχοι. 

Μὴ γὰρ δὴ οἴου εἰ μὲν χρυσὸν " ἐξητοῦμεν, οὐκ ἄν ποτε 
(940)ήμᾶς ἑκόντας εἶναι ὑποκατακλίνεσθαι ἀλλήλοις ἐν τῇ ξητή- 

σει, καὶ διαφϑείρειν τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ" δικαιοσύνην δὲ ζη- 
τοῦντας, πρᾶγμα πολλῷ χρυσίου τιμιώτερον, ἔπευϑ᾽ οὕτως 

δοἀνοήτως ὑπείκειμ ἀλλήλοις, 
" φανεῖται αὐτό. 

47 κ4᾽4γησιλάου. 

Ὦ κἄν τις; λύσαιτο ἢ κοὐκ ἄν 
εἰς λύσαιτο ΟὀδοΥ χραγρο, γοε. 

Ἔ. τ. 660. 

Σ ἐκ ἔργμασιν} ἐφ’ ἔργμασιν 
οδ88. 

Κκ ἡ] τε γοες:. Θοομονὶ λΑΥϑο. 

1 προορήσαρ] ιθονοήσαρ γοε9. 
ΑΥξοι. Β. πὶ. δ6 

Ὧλ καλῶ) καχῶξφ Ῥτγδεῖα δῖ σοε- 
ΣΟΧῈΒ 11 ταδΥῷ. οἱ εἰς ἀυτο οοὐα, 
ϑοίνονν, ἧπ φιαοτιπι ἰάσομαι δἰΐοσο 
καλῶ δι ρξδες, 

τ αὐτὴ] ἄτη Ὑοιι. Β. πὶ. ἐδς, 
Οδεμοσὶ πιδσβο. 

ς καὶ οὐ σπουδάζειν ὅτι μάλιστα 

ο πέμψῃ] πέμψει οδς. 

Ῥ ἄλλοτε 1] ὕμι5 ΜΒ, 
δοϊιοννίιιι ἄλλοτ᾽ ἄν. Ῥ]υγθα 
Ῥτὸ ἔχει. 

ν" 
86, 

ἃ ϑία Ὑγίησ, 8011, θρ. 1. Ρ. 
456. Ε. Πδθοδὲ Α. 

» ἐζητοῦμεν οτι. Ττίμο. φαΐ 
Σποχ Παροῖ ζητέσει. 

ο καὶ οὐ καὶ οπ!. Ττίης, 5. 
8, ἀπ Ππς αὐτῷ. 

47. 

ἃ 51Ἂ Α. Τυνίησ, ν᾿ Ῥἰαιατοῦ, 
Αρορδι, Ῥι 1ρσ. Ἐ᾿ 
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Ὁ ᾿4νδρίας μὲν γὰρ οὐδὲν ὄφελος, μὴ παρούσης δικαιοσύνης" 

εἰ δὲ δίκαιοι πάντες 5 γίνοιντο, “ μηδὲν ἀνδρίας δεήσεσθαι. 

98 κ᾿Ισοκράτους Κατὰ τῶν Σοφιστῶν. 
Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν, ὡς ἔστι δικαιοσύνη διδακ- 

τόν. “Ὅλως μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦμαι τοιαύτην τέχνην εἷ- 
ναι, ἥ τις τοῖς καχῶς πεφυχόσι πρὸς αὐτὴν διχαιοσύνην ἂν 
ἐμποιήσειεν. . . 

29 « “ημοσϑένσυς. 
"ἄξιον τούτους ἐπαινεῖν τῶν ν ἀνδρώπων,.Ἤ οὗ μηδεμίαν ὠφέ- 104 

λειαν προαιροῦνται τοῦ δικαίουκ Χρήματα μὲν ὃ γάρ ἐστι 
κτήσασθαι, δόξαν δὲ χρημάτων οὐ ῥάδιον " πρίασθαι. ' 

80 «4 Πλάτωνος. 
» Πᾶσά τε ἐπιστήμῃ), χωριξομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλ- 

λης ἀρετῆς, πανουργία, ἀλλ᾽ οὐ δοφία φαίνεται. ᾿ 

81 « Δημοκρίτου. μη) 
᾿Δγαϑὸν, οὐ τὸ μὴ ἀδικέειν, ἀλλὰ τὸ νυ μηδὲ ἐθέλειν. ᾿ 

82. « Ζ2Ζημοχρίτου. 
Μοῦνοι ϑεοφιλέες, ὅδοις ἐχϑρὸν τὸ ἀδικέειν. 10 

88 5 Πιτταχοῦ. 
Πιτταχὲς ἔφη, Ηδονὴ σὺν τῷ καλῷ υ δίκαιον. 

845 Πιττακὸς ἔφη, Παρακαταϑήκην λαβὼν, δικαίως ἀπόδος.. 

856 «᾿᾽Δριστείδου. 

» ἀνδρείας) ἀνδρίας ΑΔ. δὲ ρΡδιι]- 50. 
1ο Ροδῖ. ἃ 815 Α. Ὑχῖπο. ν, Μεπδσθῃ. 

᾿ γίγνοιντο) γένοιντο Β. Ῥ. 5464. ὟΝ 
ἃ μηδὲν] μὴ δὸ Ττίπο, ἡ » πᾶσά ᾿ “άμπαν Ὑτ. Β. πὶ, 

ες Ῥ, ξδ οχ, ' 

28. 51. 
ἃ 8ϊς Α. 861], Ρ. 295. Ὦ. 81η:- ἃ δὶς Τιΐπο, οπ1. Α. 

Ῥ᾽οίϊον ᾿Ισοχράτους ἸΤπο, » μηδὲ ἐθέλεικ} μὴ ἐθ. Οθεπ. 
ἴλδτρ. 

29. 
8. ! 

α ϑῖς Α. Τιΐπο. Ἐοίςκηις πὰ, α 8ὶς Α. 
Οτδοοϊϊαϊῖ. Ὠεπιϑϑῖδ. Ρ. 2538. 71ϊαεο 55. 
ποη υἱἀενμίμτ ἰρδα οτωίογὶα υεγδα ἃ ϑ8ϊς Α. 
4:εε, «εὦ δενίεπίίϊα 6 ἴοεὶσ εἼμ4. ποόοὸο Ὁ δίκαιος} δίκαιον Α. πιδυᾷ. 
φεΐο σμίδιδ εοἰἑεεία εἰ αὐμνδγαία. Οδει. 
ῬῬγίογὲ σμεάενι ρματγέὶ λυγμα δε έεν»" ι, 54. 
ἕξας εἰνεἰί6 εδὲ ἰοομϑ, ομὶ Ὁ. 1420, ἃ Ὦοοϑι Ἰοσας ΤὙχίδο, 
5. Ἰεπιοει Ἀεπΐο ποοίτὲ ἐεριμγ. 
Ὁ γὰρ οι. Α. , 54: 
ς πρίασθαι) πριᾶσθαι Α. “, 4 810 Α͂, ᾿ 
ΒΊΟΒΑΕΙ ἘΨΌΒΙΨΕΘ. ΥΟΙ, ἷ. ) 
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᾿Αριστείδης ὁ δίκαιος » ἐρωτηϑεὶς, τί ἐστι τὸ δίκαιον" Τὸ 
μὴ ἀλλοτρίων ἐπιϑυμεῖν, ἔφη. 

86 κ Πλάτωνος ἐκ τοῦ Πρωταγόρου. 
. ᾿Εγὼ υμὲν γὰρ αὐτὸς ὑπέρ 78 ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ τὴν 
90 δικαιοσύνην ὅσιον εἶναι, καὶ τὴν ὁσιότητα δίχαιον' καὶ ὑπὲρ 

σοῦ. δὲ, εἴ μὲ ἐῴης, ταυτὰ ἂν αὐτὰ ἀποχρινοίμην, ὅτι ἤτοι 
ταυτόν γ᾽ ἐστὶ δικαιότης ὁσιότητι, ἢ ὅτι ὁμοιότατον, καὶ μά- 
λιότα πάντων ἢ τὸ δικαιοσύνη οἷον ὁσιότης, καὶ ἡ ὁσιότης 
οἷον δικαιοσύνη. 

87 «Πυθαγόρου. ὁ 
Ἰένος ἀνὴρ δίκαιος οὐ μόνον πολίτου ἀλλὰ καὶ συγγενοῦς 

διαφέρει... 

88 «ἸΙαμβλίχου ἐκ τῆς ἐπιστολῆς πρὸς ᾿ἀνατόλιον Περὶ 
Δικαιοσύνης. 

Ἐπ᾿ αὐτὸ δὴ τὸ τῶν ὅλων ἀρετῶν τέλος, καὶ τὴν δυναγω. 
(φ49)γὴν αὐτὼν ν συμπασῶν, ἐν ἡ δὴ πᾶσαι ἕνεισι συλλήβδην 
βϑοκχατὰ τὸν " παλαιὸν λόγον, γένοιτο Ἢ ἄν τις εἷς τὴν δικαιοσύ- 

' νην ἀγόμενος. 

89 «Ἐν ταυτῷ. 
Ἐν δὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ διανομὴ τῶν κατ᾽ ἀξίαν ἔργων 

τὸ καὶ τιμῶν, καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπιβαλλόντων ἑκάστοις, 
᾿ Φφίστησι τὴν εἷς τὸν ἀνθρώπινον βίον τείνουσαν δικαιοσύνην. 
Ἔργα᾽ τοίνυν Ὁ τῇ δικαιοσύνῃ τὰ πρόσφορα, καὶ ἐπιτηδεύματα 
“ εἴη ἂν, ὅσα κοινωνικὰ καὶ ἥμερα τυγχάνει, καὶ εὐσύμβολα, 
καὶ εὐσυνάλλακτα, καὶ ὠφέλιμα, τῶν βλαβερῶν κωλυτικὰ 

40 διαπράξεων, τῶν δ᾽ ἐναντίων τὴν ὅλην κατάστασιν εὐπρεπῆ 
'παρασκχευάξοντα. 

᾿Ὶ 

Ὁ ἐρωτηθεὶς} παρά τινος δἀάϊξ συμ 
Α. Ὁ συμπασῶν] ἐμπαδσῶν Α. Νῖοχ 

656. ἣν εἰσί Β. τὴ. δεο. 

ἃ ϑίς Α. δ᾽πιρ]οἰέες Πλάτωνος πρόταου ἢ καλαιον Α. Ο,οδποσὲ 

οὐ εἶν Ρτοίδβ. Ρ. 531. Β. 
ὲν γὰρ] αὐτὸς δἀδϊε Α. οἱ 59: 

Β᾽ αἰ 4600. ἃ 515 Α. Ὑτίπο 
57. Ὁ τῇ δωιαιοσύνῃ “πρ.] τῆς δεκαιο- 

ἃ ϑὶς Α. Τείπο. σύνης τὰ πρ. Α. τὰ πρόσφορα 
Τησ. 

58. , ο εἴη ἂν) εἴη, ἀλλ’ ὅσα Β. σαὶ 
᾿ ἃ 819 Α. δὲπιρ!τοίίος ᾿Ιαμβλίχου ἂν ἱηξετὶς πὶ. 8666. Νῖοχ ενυγχάνοι 
ΤᾺ . , Α. 
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40Ὁ κ5 ᾿Επικτήτου. 
Ὥσπερ ἀληϑὴς ξυγὸς οὔτε πρὸς ν ἀληθοῦς " εὐθύνεται ἔυ- 

γοῦ, οὔθ᾽ ὑπὸ ψευδοῦς κρίνεται" οὕτω καὶ ὁ δίκαιος κριτὴς 

οὔϑ᾽ ὑπὸ δικαίων εὐθύνεται, οὔτε παρ᾽ ἀδίκοις δικάξεται. ᾿ 

41 ᾿Ωόπερ τὸ εὐθὺ « εὐθέος οὐ δεῖται, οὕτως οὐδὲ τὸ δί- 
καιον δικαίου. ᾿ ΄ 

42΄ Μὴ ποότερον ἑτέρῳ δικαστηρίῳ δικάσῃς, πρὶν αὐτὸς παρὰ 
τῇ δίκῃ κριϑῇς. 

48 Εἰ βούλει τὰς κρίδεις δικαίας ποιεῖσθαι, μηδένα τῶν 50 
δικαξομένων καὶ δικαιολογούντων ἐπιγίγνωσχε, ἀλλ᾽ πὐτὴν 
τὴν δίχην. 

44 Ἥκιστα πταίσεις ἐν ταῖς κρίσεσιν, ἐὰν αὐτὸς ἐν τῷ βίῳ 
ἁπταιότος διατελῇς. . 

46 "ἄμεινον δικαίως κρίνοντα πρὸς τοῦ καταδικασϑέντος(9 48) 
" ἀδίκως μεμφϑῆναι, ἢ ἀδίκως κρίναντα παρὰ τῇ φύσει δὲὺ- 
καίως ψέγεσθαι. 

46 “Καϑάπερ᾽ ἡ τὸν χρυσὸν δοκιμάξουσα λίϑος οὐχέτι " καὶ 
αὐτὴ πρὸς τοῦ χρυσοῦ δοκιμάξεται" οὕτω καὶ ὁ τὸ χριτήριον 106 
ἔχων. 

47 Αἰσχρὸν τὸν δικαστὴν πρὸς ἑτέρων δικάξεσθαι. 

48 Καθάπερ ὀρθοῦ οὐδὲν ὀρθότερον, οὕτως οὐδὲ δικαίου 
οὐδὲν δικαιότερον. 
49 "5 ΖΔιογένους. 
Ἢ τοίνυν δικαιοσύνη πολλὴν ἔχει δᾳστώνην τῇ ψυχῇ. 

Τὸ γὰρ μηδένα μήτε φοβούμενον μήτε αἰσχυνόμενον ξῆν, 
ἡδονή τις ἐστὶν, ἢ καὶ ἰκανότης τῷ βίῳ ὁ δὲ τὴν δικαιοσύνην 10 
ἔχων ἐν τῇ ψυχῇ, οὐ μόνον τοῖς ἄλλοις ὠφέλιμύς ἐστιν, 
ἀλλὰ 5 πολὺ μάλιστα αὐτὸς αὐτῷ" ᾿οὐ γὰρ πειράσεται αὑτὸν 
ἀδικεῖν, οὐδὲ καθ᾽ ἕν μέρος. Οὐδὲ γὰρ λύπης αὐτῷ αἴτιρόρ 

: 46. 40. 
ἃ δῖος Α. Τυϊπο. ν. ΕὙΑΚπ,. 58. δ᾽ καυξοῦ]} καὐτη ταδτρο ΘΟ εσμδ- εἰ δὲ 
Ὁ ἀληθοῦς] ἀμελοῦρ Β. πὶ. Ἐ. τὶ, καὶ αὐτῇ Α. Β. χα, δεῦ. 

Ὑστηο. 40. 
α ἐϑύνεται] εὐθύνεεαι Α. 

αι 51]. Α. Ὑσίησ. 1. 

ἃ εὐϑέως] εὐθέος Α. Β. πὶ. 886. » καὶ ἱκανότης] ὡὧφ ἐκ, Τχίπο, 

α ἀξίως] ἀδικῶς Α, 8. πὶ, δ. 0 Ν πολλῷ) "οὐὴ Δ, 
2 
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ἔστιν, οὐδὲ νύσου' ἀλλὰ τὰ αἰσθητήρια τὰ τῆς φύσεως θεοὺς, 
ὑχολαμβάνων εἶναι, δικαίως χρήσεται αὐτοῖς" οὐδὲν μὲν 
ὑπὲρ τὴν δύναμιν πράττων, φυλάττων δὲ τὰ μάλιστα, καὶ 
ἡδονὰς καὶ ὠφελείας λαμβάνων διὰ τούτων. Καὶ γὰρ ἀπὰ 
ἀχοῆς, καὶ ἀπὸ ὁράσεως, καὶ ἀπὸ τῆς τροφῆς, καὶ “ ἀπὸ 

Δοτῶν ἀφροδισίων, ἡδοναὶ ἔσονται " τῷ δικαίως ἑαυτῷ χρω- 
μένῳ, καὶ κίνδυνοι γίνονται περὶ τὰ πλείστου ἄξια καὶ 

(φ44)ἀναγκαιότατα. Ἢ οὐχ ἑώρακας τὴν ψυχὴν ταραττομένους 
καὶ νυχτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ εἰς τὴν ϑάλασδσαν ξαυτοὺς 
διπτοῦντας ἴἾ εἰκῆ, καὶ εἷς ἑταίραν; 

δ0 "“νκούργου. : 
Ζηλωτὸν ἴσως ὁ πλοῦτορ᾽ τίμιον μέντοι καὶ ϑαυμαστὸν 

ἡ δικαιοσύνη. 

δ1 " Ζημοσϑένους ᾿Ολυνϑιακῶν β. 

“Ὥσπερ γὰρ οἰκίας, οἶμαι, καὶ πλοίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
βοτοιούτων τὰ κάτωϑεν ἰσχυρότατα εἶναι δεῖ, οὕτω καὶ τῶν 
πράξεων τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ὑποϑέσεις ἀληθεῖς καὶ δικαίας 
Ῥ εἶναι προσήκει. 
δῷ ." Ἐχ τῆς Νικολάου ᾿Εθῶν Συναγωγῆς. 
Ἐν Παιδαλίοις, ᾿Ινδικῷ ἔϑνει, οὐχ ὁ ϑύων, ἀλλ᾿ ὃ συνε. 

τώτατος τῶν παρόντων, κατάρχεται τῶν ἱερῶν. Αἰτεῖται δ᾽ 
ἀεὶ παρὰ τῶν ϑεῶν οὐδὲν ἄλλο, πλὴν δικαιοσύνης. 

δ8 ἡ Πλάτωνος ἐκ τοῦ Θεαιτήτου. 

Θεὸς οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τὸ δικαιότα- 

Τ.0. 

ἃ ἀπὸ τῶν] ἀδοεὶ τῶν Α. 60. 
ἃ ϑὶς Α. ΤΎΣΩο: ὁ (. Ε. τῷ δικαίως ἑαυτῷ γρῶώ- 

μένῳ. τῷ δὲ μὴ δικαίως ἑαυτῷ 
χρωμένῳ καὶ κ-. ὕδοοὺς δδβδοὶ- 
ἴδιο ἐδαμος τ δικαίως αὐτῶν 
ρω " τοῖς δὲ οὐ δικαίως γρῶ- 
ἄν νοις ΜΗ Πεεσβοῖ τῷ δὲ μὴ ὃι- 
καίως ἑαυτῷ χρομένῳ. ΟΡ τερο- 
εἴτασι δαυτῷ χρωμένῳ δογρα 98]- 
αν. [ἷσ5 δηθ δοὶϊιδ Ο. εἰς ῥέε- 
Ὅρα. ῬΊοτίφυο, εἰς ὁταίραν. (6- 
τοτὶ; οὐ ἐπ καϊιὶς, εἰς ἑτέραν, τηεῃ- 
ἀὰ εχ οοπιμϑησΐο πδῖδι 72600}ς, 
ἱπτούντας εἰχῆ ἢ εἰς πυρὰν, δαῖ, 
. εἰκῆ καὶ ἀπὸ πετρῶν, ϑοπονν. 
Ζ εἰχῆ οὐλ. Β. Μοχ εἰς ἑταῖραν 

ΟεέποῦΣ πιάτο, ἑταίραν Ν. Α. ἃ 
τ. δ60. οἱ Β. πὶ. δ6ο, ΡΓῸ εἰρ ἑξέραν. 

51- . 
ἃ 515 Α. ϑδἰπιρ] οἰ ογ 4ημοσδέ- 

ψφους Ἰχίησ. Ρ. 41. Βοίδϊ, 
» εἶναι προσήκει οπϊ. Α. 7725. 

53. 

ἃ ϑῖς Α. Ὑσίπο. 
Ὁ “παιδαλίοις  [,6ᾳ. Παδαίοις 

ὙΑΙοκοηδοτ, δὰ Ἠογοάοὲ 11]. 90. 
φηϑαλίοις Α. ἀλλὰ Ῥγο ἀλλ᾽ ᾧ ἴια- 
Ῥεοωῖ Β. Τχίηο, γιὰ, Ψαϊος. Ἐχς. 
Ῥ. 514, 

53. 
Δ δίς Α. δι πιρ οτος Πλάτωνος 

Τῆς, ν, ΤἬεδεῖθξ, Ρ,, 176. Β. 
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τὸς, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν,᾽ ἢ δὲ ἂν ἡμῶν. 
αὖ γένηται ὅτι ὃ δικαιότατος. ι ΝΙΝ 40. 

64 "Ἔκ Πώλου Πυϑαγορείου Δευκανοῦ Περὶ “ικαιοσύνης. 
Δοκεῖ μοι τῶν ἀνδρῶν τὰν δικαιοσύναν ματέρα τε καὶ τι- 

ϑανὰν τᾶν ἄλλαν ἀρετᾶν ὃ πρόσειπέν᾽ " ἄτερ γὰρ ταύτας οὔτε 
αώφρονα, οὔτε ἀνδρεῖον, οὔτε φρόνιμον οἷόν τε " ἦμεν. '4-(245) 
δονία γάρ “ ἔντι καὶ εἰράνα τᾶς ὅλας ψυχᾶς μετ᾽ εὐρυϑμίας. 
ζ 4ηλοφανέστερον δέ ὅκα γένοιτο τὸ ταύτας κράτος ἐτάζου- 
ὅόιν ἁμῖν τὰς ἄλλας ἕξιας. " Μερικὰν γὰρ ' ἔχοντι αὐταὶ 
τὰν ὠφέλειαν, καὶ ποϑ᾽ ἕνα" ἃ δὲ ποῦ᾽ ὅλα τὰ συστάματα, ͵ 
καὶ ἐν πλάϑει. Ἐν κόσμῳ μὲν ὧν αὐτὰ τὰν ὅλαν ἀρχὰν50᾽ 

᾿διαστραταγοῦσα, πρόνοιά τε, καὶ ἁρμονία, καὶ δίκα, ἢ γέ- 
ψους τινὸς ϑεῶν οὕτω ' ψαφιξαμένων᾽ ἐν πόλει δὲ εἰράνα τὲ 
καὶ εὐνομία δικαίως κέκληται" ἐν οἴχῳ δ᾽ " ἕντι ἀνδρὸς μὲν 
καὶ γυναικὸς " ποτ᾽ ἀλλάλως ὁμοφροσύνα, οἰκετῶν δὲ ποτὶ 

“ δεσπότας εὔνοια, δεσποὶϊᾶν δὲ ποτὶ ϑεράποντας καδεμονία᾽ 
οἐν σώματι δὲ καὶ ψυχᾷ, πρᾶτα μὲν καὶ ἅπασιν ἀγαπα- 
τότατα .ξώοις, ἅ τε ὑγίεια καὶ “ ἀρτιότας, " ἀοφία τ᾽ ἐχ τᾶς 106 

ἐπιστάμας τὸ καὶ δικαιοσύναρ " γενομένα τὸ παρ᾽ ἀνθρώποις. 

Ὀ δικαιότατορ) περὶ τοῦτον φ8- 
ἁπηϊξ Α. Β. περὶ τοῦτο Ὑτίης. 

54" 
ἃ ϑὶς Α. υ}ὲὶ πόλου. Τείπο.: ἐκ 

τοῦ πώλον Πυϑαγόρσυ λευκανοῦ. 
Ὁ προσειπεῖν) προσειπὸν Α. Ιάοππὶ 

τῶν ἄλλαν ἀρετᾶν οἱ εἰς Β, ἴι. 
860. 

ς ἄτερ " ἅτερ γὰρ Α. Αγδδχι. 
ἃ εἶναι) ἡμεν. Α. 
Ἔ ἐστι} ἕἔντε Ασβθῃ. 

Β. τὰ. δθο. 
ξ δηλοφανέσεερον) δημοφανέστε- 

ρον Ασζβθῃ, 
ἐ καὶ] κε Ασεεῆ. οσγαμι Ῥῃΐο 

εἰράνα Α. 

π ερικὰν) μορικὰ Ττῖπο. 
ἱ ἔχονται ἔχοντι Α,. Αγέεθη. 

Ὑτίρο. αὐτῶ. ΑΥδοη. Ττίησ. 
ο 

Κ γένους] γένευρ Ατεθ. γένωρ 
Α. γένος 8Β. 

Ι». ἃ, Β. Ο. Ἐ. σ. . καὶ δέ- 
χα γε νοῦς τινος ϑεῶν οὕτω ψα- 
φεσαμένω. Φωοίίεα φμοφωε. φεογϑὶη 

οομμίεγταπα, «ε νοῦς εὐ)μεανε 
ᾧεογμνε, οπιπία ἔ2 ἀεςεγπεμϊε εξ 
ογαἀϊπαπέο. Απῖδα «αὶ δίκα γένους 
«. ὃ. ο. ᾧ, ἸΔοο}8. χῆδρπὸ βοὺ- 
Σπΐηο, καὶ “Ζίκα καὶ Νοῦς τινας 
ϑεῶν οὕτω ψαφισαμένω. ϑοπον,. 
1 φα ων ἐξομένων 

Α. Μοχ' ὃ ἀμέσα πῶ Ὑχίπο. 
εἰράνα Α. 

Σὰ ἐστὶν] ἔντι ΑΥδθΏ. 
. οὐυῦ 

αὖ ποι ἀλλάλωρ] ποτὶ ἀλλάλων 

ο ἐν σώματι δὲ πρᾶτα] ἐν σώ- 
ματι δὲ καὶ ψυχᾷ Α. Αχεοι, Τχίπο. 
πράττει ὑχο πρᾶτα Α. 
Ῥ ἅπασιν ἀγακὰ τὸ τὰ ζῶα) κὰϊ 

ἅπασιν ἀγαπατότατα ξώοις 66: 
Ὠοτὶ τῆδτρο, οἵ εἰς σοἀά. αιλάδηι 
δόμον. ΕΝ 
.α ἀρτιότας. ἐν δὲ. ψυχᾷ Θεεη. 

Υ σοφία ἡ) σοφία τὸ ᾿Α. σοφέα 
δ᾽ Ατϑ, Β. σοφέα τ᾽ Ττίμης, ᾿ν 

8 γενομένῃ) γενομένα τε Α. γε- ' 
ψομένη δὲ Αγεοη. γενομένης τὲ 
Ὑχίης. Μοχ δὲ δ᾽ αὐτὰ Θαϊειι, 
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“94. ῸὖΦΞΦϑὋ  ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ 1.9. 
᾿ Εἰ δ' αὐτὰ τὸ ὅλον καὶ τὰ μέρεα͵ οὕτω παιδαγωγεῖ τε καὶ 

(246δ)σώξει ὁμόφρονα καὶ ᾿ ποτάγορα ἀλλάλοις ἀπεργαζόμενα, πῶᾳ 
οὐ μάτηρ καὶ τιϑανὰ πασᾶν τῷ καὶ πάντ᾽ν " παμψᾳφὶ λέ- 
γοιτο; 

65 " Πλάτωνορ Νόμων ξ. 
“ Τίμιος μὲν ὃ δὴ καὶ ὁ μηδὲν ἀδικῶν" ὁ δὲ μηδ᾽ ἐπιτρέπων 
᾿ φρῖς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν, πλέον ἢ διπλασίας τιμῆς ἄξιος 5 ἐκχεί- 
τῦνου. Ὁ μὲν γὰρ ἑνὸς, ὁ δὲ πολλῶν ἀγτάξιος ἑτέρων, μηνέων 
τὴν τῶν ἄλλων τοῖς ἄρχουφιν ἀδικίαν" ὁ δὲ καὶ ξυγκολάζων 
εἰς δύναμιν τοῖς ἄρχουσιν, ἡ μέγας ἀνὴρ ἐν πόλει καὶ " τέ- 
λειος οὗτος ἀναγορευέσϑω᾽ νικηφόρος ἀρετῇ, 

1 86 "5 Ἰέρακος ἐκ τοῦ περὶ “ἰικαιοσύνης, 
Φέρε γὰρ ἴδωμεν, τί τοῖς πολλοῖς δοκεῖ περὶ δικαιοσύνης, 

Οἱ μὲν οὖν ξξιν εἶναι φασὶ ψυχῆς ἀδωροδόκητον, ἢ τοῦ κα- 
τὰ δύναμιν ἑκάστου στοχαξζομένην᾽ οἵ δὲ ἕξιν ἐν ψυχῇ, μήτε 
τῇ χείρονι τύχῃ μήτε τῇ κρείττανυ πλέον ἢ ἔλαττον ἀπονέμου- 

90σαν, τὸ δ᾽ ἴσαν πᾶσι φυλάττουδαν, “΄οκοῦσι δὲ μοι οἵ μὲν 
πρότεροι τὸν μὴ ἀλλοτρίων ἐπιϑυμοῦντα χρημάτων “ ϑαυμά- 
ξειν, τηρήδαντα δ᾽ ἂν καὶ τὸ κατὰ δύναμιν ἑκάστῷ, εἰ κε- 
λεύειν τισὶ συγχωρηϑείη᾽ οἵ δεύτεροι δὲ, τὸν μὴ τῇ “ τύχῃ τὸ 
πλέον μετροῦντα, πάντας δὲ τῶν αὐτῶν “ ἀξιοῦντα. Τί οὖν 
εἰ τοῦτο μαϑών τις ἐν τοῖς ἄλλοις ἀδικώτατος εἴη; καὶ εἶ χρη- 

μάτων μὲν ἅρπαξ, ἀλλοτρίων δὲ ἦ ἐπιϑυμοῖ, ὑβριατὴς δὲ ὑπάρ- 
᾿(Φ47)χοι καὶ ἀκόλαστος περὶ ἡδονὰς, ὦρα δ τοιούτων κακῶν ἀνά. 

ϑοπλεῶς, δίκαιος ἂν εἴης ὅτ᾽ ἂν δὲ καὶ τῶν αὐτῶν ἀξιώσῃ πάν- 
τας) πῷς μὲν οὐκ ἄφρων, πῶς δὲ οὐκ ἄδικος, εἶ ὁμοίως τι- 

ἢ ἃ' ἀ. Ττίηο. Οοεῃ. παιδαγω- Β καὶ τοῦ] Οεεέπεζιβ ἐπ σπδσῇ. 
γοῖσα---σώξοισα οοῃΐ- ϑομουνῖι. “ς χφαὶ οἷ, αδεεί. δὶς Α, Τσίης, 

ἴ ποταγορα] ποτ ἀγορὰ Α. Τγίησ, ς ϑαυμάζει» ϑαυμάξων᾽ Β. τα. 

ἃ πανψαφεὶ] παμψαφὶ Α. Οτ6-- θ᾽ Ττίπο, [ηἶτα εἰ ἐκελεύει» Ὑτίη;ο. 

Ὧο ργυ. εοσίριιπι παμψωφιεὸν, δοὰ ἃ τύχῃ] ψυχῇ Α, Ν. Ττῖπο. 
ἀμθτῖο ἴδιθη. ἘΕοσῖθ παμψαφὶ θ ἀξιοῦντα) ἀξιοῦντας Α, 

ἂν Ἅ.: 
54. ἔ ἐπιϑυμεῖ] ἐπυιθυμοῖ Οοὰά,. 

ἃ 810 Α, Ττίπο. 8561]. Ρ. 7γ1ο. Ὦ. δἴιιοσ δοβον . Μοχ ὑπάρχεξ. 
Ὁ δὴ καὶ] ναὶ οὔ. Α. γδσορδὶη5 ἰὼ ΑἸΠΘΏ. Ὁ. 221. ςοτ- 
6 ἐκείνου) ἐκεῖνος Α. οχ 61, τρὶς, εἰ χρημάτων μὲν ἁπαξαπλῶς 
ἃ τέλεος] τέλειος Α. ἀλλοτρίων μὴ ἐπιϑυμοίη. Νεβδϑ 

6 ὀοσῖθ ρασίϊο δ νἱάριισ ἀθεὶάο- 66. 
ἃ δίς 4, διιρ]οίϊοες ]έρακοδ Σασί. 
πο. , ἃ ὁ τοσούτων) τοιούτων Α. Τχίδο, 

Ά 
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Ρ. 10. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΆΡΝΗΣ, Θ. . 1 
μήσει τόν τε σώφρονα καὶ τὸν ἀχόλαστον, καὶ τὸν ἄφρονα, 
καὶ τὸν φρόνιμον; 

57 " Τοῦ αὐτοῦ. 
. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ μὴ χρημάτων ἀλλοτρίων ἐπιϑυμεῖν δικαιο- 
σύνης ὅρος, εὐτύχημα δὲ περὶ ἕν τι τῶν παϑῶν: Ὑποκείσθω 
γὰρ ὑπερβολῇ πλούσιον εἶναί τινα, δυνάμενον ἄλλοις ἐπαρ- 
κεῖν πολλοῖς ἐκ τῶν ἰδίων, δόξης δὲ τοῦτον ἡττώμενον καὶ 
φιλοτιμίας, καὶ μηδενὸς ἐλευθεριάξζοντος ἀνέχεσθαι, ἀλλὰ! 
τοὺς μὲν ὑβρίξειν, ἢ τοὺς δὲ τύπτειν, τοῖς δὲ κελεύειν, τερ- 
πόμενον τῷ πάντας ὑκακούειν αὐτῷ᾽ τί οὖν ἄν τις τοῦτον 
εἴποι, ὅτ᾽ ὧν " μηδενὸς μὲν τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμῇ, βίαιος 
δὲ ἄλλως ἢ «καὶ τύραννος" καὶ ἃ πρῶτον μὲν ἱτοῖς οἰκέταις, 
καὶ ταῖς ϑεραπαινίσι χρῆσϑαι κακῶς, τοὺς μὲν ὑπὲρ τὸ μέ- 
τρον κολάζοντα, ταῖς δὲ συγγινόμενον " ἀνέδην ἔπειτα μη- 
δὲν ἀδικεῖν ἡγεῖσϑαι, ταῦτα ποιοῦντα; ΄ 

58 " Ἐν ταυτῷ, 
Οἵ μὲν Ὁ ἀπὸ τοῦ περιπάτου μεσότητα πλεονεξίας " καὶ μειο- 50 

νεξίας τὴν δικαιοσύνην εἰρήχασιν᾽ οὗ δὲ ἀπὸ τῆς στοᾶς ξξιν 
ἰσότητος ἀπονεμητικήν. Καὶ ὡς μὲν οὐ μόνον οὐ δίκαιον, 
ἀλλὰ καὶ ἀδικώτατον τὸ πάντας τῶν αὐτῶν ἀξιοῦν, ἐν τοῖς 

ἔμπροσθεν εἴρηται" τὸ δὲ μεταξὺ πλεονεξίας καὶ μειονεξίας, 
ἔχβασίς ἔστι πράξεως ἀκατονόμαστος, ἀλλ᾽ οὐκ ἀρετὴ ψυ- 
χῆς. Πᾶσα δὲ πρᾶξις ἐνέργεια ψυχῆς διὰ σώματορ᾽ ἡ δ᾽ 
ἐνέργεια, οὐκ ἀρετὴ, ἀἢ πᾶσα ἐνέργεια ἦν ἀρετή. Τὴν δὲ 107 
δικαιοσύνην πάντερ ἁπαξαπλῶς ἀρετὴν ψυχῆς ὁμολογοῦσιν, (248) 
ἀλλ᾽ οὐ πρᾶξιν, οὐδὲ πράξεως ἀποτέλεσμα. Τρία γάρ ἔστι 
περὶ ἕκαστον, ἢ ἕξις, ἢ πρᾶξις, ἢ ἀποτέλεσμα. Ἕξις μὲν, 
καϑ᾽ ἣν πλεονεχτικοί τινες, ἢ μειονεχτιχοὶ ἐσμέν πρᾶξις δὲ, 
τὸ μειονεχτεῖν καὶ πλεονεχτεῖν" ἀποτέλεσμα δὲ ἡ μειονεξία, 
καὶ “ἡ πλεονεξία. “Ὥσπερ ἕξις μὲν ) ἥ ξωγραφική᾽ πρᾶξις 
δὲ, ἡ ξωγραφία᾽ ἀποτέλεσμα δὲ, ἡ γραφή. Καὶ πάλιν" ἕξις 10 

57. 8. 
ἃ 8:ς Τυίπος Οοδδοσοὲ οὐπὶ 5..ἋΑ 5 

Ρτιδεοοάοηῦρυς Α. Ἀδοῖς, οἱ Οδϑ- 8. 10 ἃ. 
ΘΙ. Ὁ ἀπὸ τοῦ] ἐπὶ τοῦ Β. τη. 0. Ττίυα. 

Ὁ τοῖς δὲ] τοὺς δὲ Α, Β. πα. εδο. ς καὶ μειονεξίας οπι. Β, 
α μηδενὸς μὲν] μὲν οαι. Τεῖδο. ὰ ἣ πᾶσα ἐν. ἦν ἀρ. Ῥεκαηὶ Α. 
ἁ πρῶτον] ὀνηαν Α. Τυίης. ὁ ἡ πλεονεξία] ἀδεοεὶ δείϊϊου]ι 
ε ἀναίδην) Ἵ ἀνέδ Β. ἰϑαρτα μειονεκτοὶ Τσίπο. 
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μὲν, ἡ ἀγαλματοποιϊκή" πρᾶξις δὲ, τὸ ἀγαλματοκποιεῖψν: 
ἀποτέλεσμα δὲ, τὸ ἄγαλμα. 1Εὶ δὲ τις τὴν ξξιν ὁρίξοιτο 

, γραφὴν καὶ ἄγαλμα, τῷ τοῦ ἀποτελέσματος 5 ὀνόματι χα- 
λῶν σφάλλεσθαι ἂν ὁμολογοῖτα, καὶ σύγχυσιν ποιεῖν " οὕτως 
ὁ πλεονεξίαν καὶ μειονεξίαν τὴν ἕξιν ὀνομάζων, τῷ τοῦ ἀπο- 
φελέσματος ὀνόματι χρῆται χατὰ τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἕξεως. 
Καὶ ᾧ μεσότης τοίνυν τῶν ἀποτελεσμάτων ἀποτέλεσμα ἂν 

80 εἴη τεταγμένων γὰρ ἐν τοῖς ἐχ τῶν πραγμάτων ἀποτελου- 
μένοις πλεονεξίας καὶ μειονεξίας, καὶ ἡ τούτων μξσότης εἴη 
ἂν ἀποτέλεσμα, οὐχ ἕξις. Ἔστω δὲ μὴ ἔκβασις, ἀλλ᾽ ἕξις 
ψυχῆρ, οὔτε πλεονεχτικὴ οὔτε μειονεκτική᾽ ὁ «περὶ τὸ 
φοίνυν, ἢ τινὶ μήτε πλεονεντῶν μήτε μειονεκτῶν, ἈΚ ἔστε δί- 
καιος., “ἰ Περὶ μὲν δὴ τὰ σωματικὰ ἀγαδὰ οὐχ ἂν φαῖεν εἷ- 
ναι ταύτην, οὖτς ὡς τούτων ἀκρότητα, οὔτε ὡς μεσότητα" 
οὐ γὰρ δὴ τ᾿ κτητὰ ταῦτα γίγνεται κατὰ τὴν ἡμετέραν «ρό- 
ϑεσίν τε καὶ σπουδὴν, ἀλλὰ τὰ πολλὰ τούτων ἐστὶ φύδεως. 

. ϑβδοκάλλος μὲν γάρ ἔστι φύσει, καὶ ἰσχὺς σώματος, καὶ ὑγίεια: 
(049)εἶ δὲ "γηρώμεϑα, τὴν μὲν ἰσχὺν ἐπιτείνειν τροφαῖς τε καὶ 

γυμνασίοις, τὴν δὲ ὑγίειαν διαίτῃ ποιᾷ τηρεῖν, καὶ ἐκαί- 
φτουσαν ἀνακαλέσασθαι" ἀλλ᾽ ὅμως ὡς αὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν οὔ- 

᾿ὕης ἐξ ἀρχῆς τῆς τούτων κτήσεως ; ἀπονεμητέον τῇ τοῦ σώ- 
ματος φύσει. Καίτοι καὶ τούτοις πλερνεχκτεῖν λέγονταί τι- 
ψες, ἰσχύϊ μὲν, εἰ τύχοι [Μίλων ὁ Κροτωνιάτης" κάλλει δὲ, 
«αῖς ἡ Κορινϑία, καὶ εἴ τινες τούταις παραπλήσιος. Τὶς 

ἐοοὖν ἂν γένοιτο Μίλωνος ἀδικία; ἢ. τίς Δαῖΐῖδος πλεονεξία; 
ρα εἰ μὲν Μίλων περιέλϑοι τοὺς ἀσθενεστέρους τύπτων τε, 
φαὺ τὰ τούτων χρήματα διαρπάξων, καὶ τὰς τούτων γυναῖ- 
καρ; καὶ Δαῖς ὁμοίως, " μισϑὸν μὲν πλεῖστον εἰσπράττουδα 
παρὰ τῶν ἐραστῶν, ἐνίων δὲ γυναικῶν καὶ γάμους διαλύ- 

Σ εἰ δὲ--παὶ ἄγαλμα Α. ἴῃ πιᾶτῷ. ἐδ, σμὶ πέψις πὶρεῖμπι πεέσιφ ματι 
δἐδὲ μναϊῖ. 
ἷ ὁ , Ἐερὶ τὸ τοίνυν ἢ τινι} Ἐοτῖρο, 

ὁ ὑπίσε ἢ τοίνυν, ἢ τιφι. 

Ἐ᾿ οὔτε μειονεκτικῇῆ ϑιρρίθηξ στι) ἕστῶε ἃ. Ο ἐβμοσὶ σπϑυβο. 
Θοποννι Ἰησς. Ἤριυδων ΤῊ τδΥΚ. : περὶ μὲν] ΠὨεραπὶ Ἰΐπο Α. ὑ- 
Ομοννοο ἤαες ἐεβετίπιμα, ἐπ ἔσαπε- τὰ δὰ σώματορ φύσει. 
ἐα ίοπε νἱἀεδὲε. Νοχιὶς αςὶ]. : Παω πὶ κτητὰ) κατὰ Β 

φιε υἱωεανιμδιπμπι εδέία εἶν απί- Θει γηρωμεϑα)ὶ Βυτίε πειρώμεϑα. 

μὲ ἰωδίϊμα, κεφμς μέωτγί κ᾽ πεφμε μι ΘδΏΘΓΤιι δ. 

πογὶφ ἀδειπρείυμε: ζίεμα ὡπ ἡδίω ο μισϑὸν μὲν} μὲν οτι. Α. 

ὀνόματῃῇ τοὔνομά ἐστι Β. πι. 
Ρ. σία. 
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Ρ. 108. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Θ. 411] 

ουόα, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ πλεονεχτεῖν; Ρ Περὶ ποίαν οὖν ὕλην 
τὴν αἵρεσίν τες ποιήσεται τοῦ μήτε ὑπερβάλλοντος, μήτ 
ἐλλείποντος; ἢ τὸ ἀγελαῖον ἐκεῖνο, καὶ" κοινὸν, ἀρκοῦ τοῖς 
«αὑτοῦ, καὶ. μὴ διάρπαξε τὰ πλησίον, μηδ᾽ αὖ προΐεσο " τῶν 50 
σῶν, ὡς κατὰ τοῦτο μειονεχτῶν; Τὸ μὲν δὴ, μὴ βιάξεφϑαι 
δυναίμην, εἴποι τις. ἂν, ἐπ᾽ ἐμοὶ γὰρ τοῦτο᾽ τὸ δὲ "μὴ πλεο- ᾿ 
νεχυεῖσϑαι, πῶς ἂν γένοιτο; πολλοὶ γὰρ οἷ κρείττους. ᾿᾽4λλ᾽ 
εἴ τις βούλοιτο δεομένοις ἐπαρκεῖν, καὶ ἣ ὀρφανὰς συνεκδι- 
δόναι, καὶ αἰχμαλώτους λύσασθαι, ταῦτα μὲν ἴσως ἥἅδυνα.᾿ 
τόν ἐστι ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐ τῷ γε τιμῶντι τὴν προειρημένην 
τ μεσότητα πλεονεχτεῖσθαί γάρ ἐστι καὶ μειονεχτεῖν τὸν 108 
ταῦτα ποιεῖν ἀνεχύμενον. Πῶς οὖν αὐτὴν ὁρίζεται ὁ καϑ' 
ἡμᾶς λόγος ; ἕξιν εὔλογον ψυχῆς ὀρϑότητος ἐπιμελουμένην᾽ -" 
ῇ τιμωρίας ἀπαίτησιν παρὰ τῶν "προηδικηκότων. Οὐχ ὡρ(260) 
τοῦ ἢ ̓ συνδεσμοόῦντος τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων. 

δ9 "Ξενοφῶντος ἐν ὃ ᾿Απομνημονευμάτων. 
(Καὶ ὁ Σωκράτης Ῥἔφη, Οὐ δήπου, ὦ Εὐθύδημε, ταύτης 

“ τῆς ἀρετῆς ἐφίεσαι δι ἣν ἄνϑρωποι πολιτικοὶ γίγνονται, καὶ 
"οἰκονομικοὶ, καὶ ἄρχειν ἵχανοὶ, καὶ ὠφέλιμοι τοῖς τε ἄλ-10 
λοις ἀνθρώποις, καὶ ἑαυτοῖς; Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Σφόδρα . 
γ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτης τῆς ἀρετῆς δέομαι. Νὴ “«ἰ;, 
ἔφη ὁ Σωκράτης, τῆς καλλίστης ἀρετῆς, καὶ μεγίστης ἐφίε- 

-᾿ δαι τέχνης ἔστι γὰρ τῶν βασιλέων αὕτη, καὶ καλεῖται βά- 
σιλική. ᾿Δ4τὰρ, ἔφη, κατανενόηκας, εἰ οἷόν τέ ἐστι;, μὴ ὄντα - 
δίκαιον, ἀγαϑὸν ταῦτα γενέσθαι; Καὶ μάλα, ἔφο), οὐχ οἷόν 
τέ γε ἄνευ δικαιοσύνης ἀγαϑὸν πολίτην γενέσϑαι. Τί οὖν, 
ἔφη, σὺ ἤδη τοῦτο κατείργασαι; Οἷμαί γε, ἔφη, ὦ Σώκρα- - 
χες, οὐδενὸς ἂν ἧττον φανῆναι δίκαιος. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, 90 
τῶν δικαίων ἔστιν ἔργα, 'ὥσπερ τῶν τεκτόνων; Ἔστι μέντοι, 

Ρ περὶ ποίαν πἀεχιι δὰ ὠνεχό- 
μενον ἀδειηῖ Α. Μοχ μὴ δ᾽ αὖ Ὶ 
Ὑτῖηο. 

4 αὐνοῦ] σαυτοῦ Β. πι. 666. 
τ τῶν σὼ») τὸ σὸν Β. τῇ. 500. 
8 μὴ πλεονεκτεῖσϑαι) οδοὶ μοὶ 

Ν. Β. 

Ἧ μεσότητα] “οσότητα Β. 
αὖ οἶροἸδικηκότω»] προδικότων 

"" ̓δυνδέσμου συνδεσμοῦντορ 
ςοὐάὰ, δοβονν 

59" 
ἃ δίς Ὑστίης, μνημονευμάτωπ Α, 

[ἢ ὀρφανὰς} ὀρφανοὺς Β.. πὶ. 
566. ἀρφαναὶ Ἑ ΤῊ Ο, 

ιι δυνατόρ]" δυνατὸν οοἀὰ, αιιΐ- 
ἐδπὶ δοθοΝ., Τχίμο, 

΄ 

501]. Μεπιοσ. 1, 6, κζ. 
Ῥ ἔφη) εἶπεν Α. 
ο τῆς αἰρετῆς! τῆς οἴκ. ΑΔ. Μοχ 
καλλίστης ᾿τὶπο. 
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ἔφη. Δ οὖν, ἔφη, ὥσπερ οἱ τέχτονες ἔχουσι τὸ ἑαυτῶν 
ἔργα ἐπιδεῖξαι, οὕτως οὗ δίκαιοι τὰ ἑαυτῶν ἔχοιεν ἂν ἔξη- . 
γήσασθαι; Μὴ οὖν, ἔφη. ὁ Εὐθύδημος, ἐγὼ οὐ δύναμαι τὰ 
τῆς δικαιοσύνης ἔργα “ἐξηγήσασθαι; καὶ νὴ “7 ἔγωγε τὰ 
τῆς ἀδικίας" ἐπεὶ οὐκ ὀλίγα ἐστὶ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ὁρᾶν 

ϑ0τε “τοιαῦτα καὶ ἀχούειν. Βούλει οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
γράψομεν ἐνταυθοῖ μὲν δέλτα, ἐνταυϑοῖ δὲ ἄλφα" εἶτα, ὅ τι 
μὲν ἂν ᾿ἰδοκῇ ἡμῖν τῆς δικαιοσύνης ἔργον εἶναι, πρὸς ξτὸ 
δέλτα τυιϑώμεν᾽ ὅ τιρ δ᾽ ἂν τῆς ἀδικίας, πρὸς τὸ ἄλφα. ΕΒ 
τι σοι δοκεῖ, "ἔφη, προσδεῖν τούτων, ποίει ταῦτα. Καὶ ὁ 

 ἰΑδη)Σωκράτης γράψας, ὥσπερ εἶπεν, Οὐκ οὖν, ἔφη, ἔστιν ἐν 
ἀνθρώποις ψεύδεσϑαι; Ἔστι μέντοι, ἔφη. Ποτέρωσε οὖν, 
ἔφη, ἰϑῶμεν τοῦτο; 4ῆλον ὅτι, ἔφη, πρὸς τὴν ἀδικίαν. 
δ Οὐχ ουὐν, ἔφη, καὶ ἐξαπατᾶν ἐστι; Καὶ μάλα, ἔφη. Τοῦ. 
τὸ οὖν ποτέρωσε ϑῶ; Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι, ἔφη, πρὸς τὴν 

40 ἀδικίαν. Τί δὲ τὸ ἰκλέπτειν; καὶ τοῦτο, ἔφη. Τί δ᾽ ἀν. 
δραποδίξεσθαι; Καὶ τοῦτο. Πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ, οὐδὲν 
πγρύτων ἡμῖν κείσεται, ᾧ Βυϑύδημε; Δεινὸν " δ᾽ ἂν εἴη, 
ἔφη... " Τί δὲ, ξάν τις στρατηγὸς ν αἱρεθεὶς, ἄδικόν τε καὶ 
«αἰσχρὰν πόλιν ἐξανδραποδίσηται, φήσομεν τοῦτον ἀδι- 
κεῖν; Οὐ δῆτα, ἔφη. “Δίκαια δὲ ποιεῖν οὐ φήσομεν; Καὶ 
μάλα. Τί δὲ, ἂν ἐξαπατᾷ πολεμῶν αὐτοῖς; “ίκαιον, ἔφη, 
καὶ τοῦτο. ᾿Εὰν δὲ κλέπτῃ τὸ καὶ "ἁρπάξῃ τὰ τούτων, οὐ 
δίκαια ποιήσει; Καὶ μάλα, ἔφη. ᾿4λλ᾽ ἐγώ δε τὸ "πρῶτον 

δο ὑπέλαβον ἱπρὸς τοὺς φίλους μόνους ταῦτα ἐρωτᾶν. Οὐκ 

ἃ ἐξηγήσασθαι] ἡγήσασθαι Α. 
6 τοιαῦτα] ταῦτα 
Σ δοκῇ] δοκεῖ Α. 
δ τῷ ὃ) τὸ δέλτα Α, 
ἱ ἔφη οἵα. Β. πι, Ὁ. Μοχ εἶπον 

ΤΥηΟ. 
ἱ ϑῶμεν) θϑὼ Ττίης. ϑω καὶ Α. 

οἵ ταὸχ οπι. ἔφη. 
Κ᾿ οὐχοῦν --τοῦτο ἔφη 

ἔΠι651 1πο]αδα ἰοριατ ἴπ 6 
ΒΟΥ͂Σ, «υἱ ἢ πιδτρ. δηποί αν: 
Ῥωτγοεπιλεδὶ ἐπείμκα πὸὺπ δενί ἵπ 7[ας 
ἐεπρ, 50}, Χοπορθοπίῖς βἀξζίοιο. 
νιαάα ἱπῖσα. Οὐκοῦν ιἰδαιιθ δὰ ἀ- 
δικίαν παθδὶ Α. ἴῃ πιᾶχῷ. 

1 βλέπειν κλέπτειν ΔΑ. Ἐ. πι. 
860. Οὐδ διθχ. οἀ, 5. κακουργεῖν Οο8- 

. Οο-- 
ΑΥΘἢ.- ᾿ 

ΠΕΧῚ ἸΏΔΥβΟ. ΕΣ ΘΧΘΙΙΡ], μαϊο Χο- 
ὩΟΡΒΟΙτίϑ. 

πὶ τούτων ἡμῖν] ἡμῖν τούτων 

Ὡ δ᾽ ἀδεδῖ Α. γὰρ Οὐ σπετς πιδσ- 
δο. οσχῖδει Ϊερ. δεινὸν τὰν δζη. 

ὁ τί δαὶ] τὶ δὲ Α. 

» αἱρεθεὶς) αἱρεϑῆς Β. τ». Ρ᾿. 
Ττμο. δΌΡΓΤΑ τὰς Ομ, ΤΎς, 

ἃ αἰσχρὰν] ἐχϑρὰν Οδεποχὶ σὰ. 

Υ ἁρπάξῃ] ἁρπάξει Α., 

5᾽ πρῶτον] πρῶτα Α. 

πρὸς 
ῖ πρὸρ] δέᾳ Δ, μόνους οἱ. Β. 
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οὖν, ἔφη, ὅσα πρὸς τῇ ἀδικίᾳ ἐθήκαμεν, ταῦτα ἣ χαὶ πρὸς 
τῇ δικαιοσύνῃ ϑετέον ἂν εἴη; ἔφη; Ἔοικε. Βούλει οὖν, 
ἔφη, ταῦτα “ϑέντες οὕτω, διοριαόμεϑα πάλιν, πρὸς μὲν 
τοὺς πολεμίους δίκαιον εἶναι ταῦτα 'πορεῖν, πρὸς δὲ τοὺς 
φίλους ἄδικον" ἀλλὰ 5 δεῖν «ρός γ8 τούτους ὡς ἁπλούστα- 
τον εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη Τὸ Εὐθύδημος. Τί οὖν, 
ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐάν τις στρατηγὺς ὁρῶν ἀθύμως ἔχον τὸ 109 
ατράτευμα, ψευσάμενος ᾿φήσῃ συμμάχους προσιέναι ν καὶ(252) 
τῷ ψεύδει τούτω καταπαύσῃ τῆς ἀθυμίας τοὺς στρατιώτας, . 
πότέρωϑι τὴν ἀπάτην ταύτην ϑήσομεν; Δοκεῖ μοι, ἔφη, πρὸς 
τὴν δικαιοσύνην. Ἐὰν δέ τις υἱὸν αὐτοῦ δεόμενον φαρμα- 
κείας ᾿ " γχαὶ μὴ προσιέμενον φάρμακον, ἐξαπατήσας ὡς " σῖ- ᾿ 

τον τὸ φάρμακον δῷ, καὶ τῷ ψεύδει χρησάμενος, οὕτως ὑ- 
γιῇ ποιήσῃ ταύτην αὖ τὴν ἀπάτην ποῖ ϑετέον; 4οκεῖ μου, 
ἔφη, καὶ ταύτην εἰς τὸ αὐτό. Τί δὲ, ἐάν τις ἐν ἀθυμίᾳ 
ὄντος φίλου, δείσας μὴ διαχρήσηται ἑαυτὸν, κλέψῃ, ἢ ἀφ-ῖο 
πάσῃ ξίφος, ἢ ἄλλο τι “τοιοῦτο, ἀγοῦτο αὖ ποτέρωσε 98-᾿ 
τέον; Καὶ “τοῦτο νὴ “΄α᾽ πρὸς τὴν δικαιοσύνην. Μέγεις, 
ἔφη, σὺ οὐδὲ πρὸς τοὺς φίλους ἅπαντα δεῖν ἁπλοΐξεσθαι; 
Μὰ “417 οὐ δῆτα, ἔφη" ἀλλὰ μετατίϑεμαι τὰ εἰρημένα, εἴπερ ὦ 
ἔξεστι. Δεῖ γέ ἶτοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξεῖναι. πολὺ μᾶλ- 
λον, ἢ μὴ ὀρθῶς τιϑέναι. Τῶν δὲ δὴ τοὺς φίλους ἐξαπα.᾿ 
τώντων ἐπὶ βλάβῃ, ἵνα “μηδὲ τοῦτο δπαραλίπωμεν ἄσχεπτον, 

᾿ φότερος ἀδικώτερός ἐστιν ὁ ἑκὼν, ἢ ὁ ἄχων; ᾿᾽4λλ᾽, ὦ Σώ-90 
κρατες, οὐκέτι μὲν ἔγωγε πιστεύω οἷς ἀποχρίνομαι" καὶ γὰρ 
τὰ πρόσἣεν πάντα νῦν "ἄλλως ἔχειν δοκεῖ μοι, ἢ ὡς ἐγὼ 
τότε ᾧμην. “Ὅμως δὲ εἰρήσθω μοι, ἀδικώτερον εἶναι τὸν 
ἔχόντα ψευδόμενον τοῦ ἄχοντος. 4οκεῖ δὲ σοι μάϑησις καὶ 
ἐπιστήμη τοῦ δικαίου εἶναι, ὥσπερ τῶν γραμμάττων; Ἔμου- 

τι: πρὸρ) καὶ πρὸς Α: 
Υ ϑέντες οὕτω) οὕτω ϑέντερ Α, 
Χ δεῖν] δεῖ Ὑτίηρ. Μοχ ἀεὰϊ γε 

Ῥχγοτ 
ῪΥ ὃ ̓Εὐϑύδημος οτιι. Α, Τυῖπο. 
2 φήσει] φήσῃ Α. δἰ τηοχ καξα- 

παύσῃ Ῥταὰ καταπαύσει, 
ἃ καὶ μὴ προσιέμενον φάρμακον 

οτι. Ττίης. 
Ὁ σίτον) σιτίον Οδειοτὶ τιδτβα. 

σῖτον Ττίπο. 

ῷ τοιοῦτο) τοιεοῦετον Α. 

ἃ τοῦτο αὖ] τοῦτο αὐτὸ Ὑτίπο, 

61. τοῦτο -- τὴν δικαιοφύνην] 
αὐτὸό---τῇ δικαιοσύνῃ Α. 

Σ τοι] τὶ Α. 

ὃ παραλίπωμεν παραλείπωμεν 

Ἃ ἄλλως) ἄλλων Β. πι. ῥ. Ττῖας. 
ἹΜοχ δὲ οἱι. Α. 
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γε. Πότερον δὲ γραμματικώτερον κρίνει, , ὃς ὧν ἑκὼν μὴ 
8οὀρϑῶς 'γράφῃ, καὶ ἀναγινώσκῃ, ἢ ὃς ἂν ἄχων; Ὃς ἃ ἂν ἑκὼν, 

. ἔγωγε. “Ζύναιτο γὰρ, ὁπότε βούλοιτο, καὶ ὀρθῶς αὐτὰ ποι- 
(26ϑ)εῖν. Οὐκ οὖν ὁ “μὲν ἑκὼν. μὴ ὀρϑῶς γράφων, γραμματι. 

κὸὺς ἂν εἴη" ὁ δὲ ἄκων , ἀγράμματος; Πῶς γὰρ οὔ; Τὰ ἀΐ- 
. κα δὲ πότερον ὁ ἑχὼν ψευδόμενος καὶ δξαπατῶν οἷδεν, ἣ 
ὁ ἄκων; “4Πηλονότι ὁ ἑκών. Οὐχ οὖν γραμματικώτερον μὲν 
᾿ τὸν ἐπιστάμενον γράμματα τοῦ μὴ ἐπισταμένου φὴς εἶναι; 
Ὦ Ναί. Δικαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίχαια τοῦ μὴ 

ἐΟἐπισταμένου; Ὁ Φαίνεται. “Δοκῶ δέ μοι καὶ ταῦτα οὐχ οἷδ᾽ 
. ὅπως " λέγειν. Τί δὲ δὴ, ὃς ἂν βουλύμενος τἀληϑῇ λέγειν, 

μηδέποτε ν ταυτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγῃ, ἀλλ᾽ ὁδόν τε φρά- 
ξων τὴν αὐτὴν,., τοτὲ μὲν πρὸς ξω, τοτὲ δὲ πρὸς ἑσπέραν φράξῃ; 
καὶ λογισμὸν ἀποφαινόμενος τὸν αὐτὸν, τοτὲ μὲν πλείω, τοτὲ δὲ 
ἐλάττω ἀποφαίνεται, τί σοι δοκεῖ ὁ τοιοῦτος ; “4ῆλος νὴ “1 εἷ. 
ψαι, ὅτι ἃ ᾧετο εἰδέναι, οὐκ οἷδεν. Οἶσθα δέ τινας ἀνδρα- 
ποδώδεις καλουμένους; Ἔγωγε. “Πότερον δι᾽ ἀμαϑίαν ἢ διὰ 

σοφίαν; 4λον ὅτι δι’ ἀμαϑίαν. ἾΔφ᾽ οὖν διὰ τὴν τοῦ χαλ- 
50 κεύειν ἀμαϑίαν τοῦ ὀνόματος τούτου τυγχάνουσιν; Οὐ δῆ- 

τα. ᾿Α4λλ᾽ ἄρα διὰ τὴν τοῦ τεκταίνεσϑαι; Οὐδὲ διὰ ταύτην. 
“᾿Αλλὰ τὴν τοῦ σκυτεύειν; Οὐδὲ δ ἕν τούτων, ἔφη, ἀλλὰ 
καὶ τοὐναντίον" οἵ γὰρ πλεῖστοι τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπισταμξ. 
νῶν ἀνδραποδώδεις εἰσίν. Ἶάρ᾽ οὖν τῶν τὰ καλὰ καὶ ἀγα- 
ϑὰ καὶ τὰ δίκαια μὴ εἰδότων τὸ ὄνομα τοῦτό ἐστιν; Ἔμοιγε 
δοκεῖ, ἔφη. Οὐκ οὖν δεῖ παντὶ τρύπῳ " διατειναμένους φεύ- 

ἵγειν, ὅπως μὴ ἀνδράποδα ὦμεν; 

(954)60Ὴ " Ἐν ταυτῷ. 
1Ὸ Οἶδα δέ ποτ’ αὐτὸν καὶ πρὸς Ἱππίαν τὸν ᾿Ηλεῖον περὶ 

ὰ γράφῃ] γράφοι Α, Ῥ ταὐτὰ] ταῦτα Α. 
κ μὲν ἑκὼν μὴ ὀρθῶς γράφων] μὴ ᾳ ἀλλὰ τὴν] ἀλλὰ διὰ τὴν Β. 

ἑκὼν γράφων ρῥτίπιο, ἀδἷη μὴ ὁτα-ὀ πὶ, δ60, 
διιπῖ, εἱ μὴ ὀρϑῶς δἀάϊιαὶ ἱ ΠΊΘΣΡ. ξινο 
Α. Υ διατειναμένους] διατιμωμένους 

ἱ τὸν ἐπιστάμενον] τὸν μὴ ἐπι- Α. διατεινομένους ΒΒ. γῶ. 566. δια- 
στ. Α. δεὰ μὴ ρΡοεῖθα ἀεὶ]. ᾿ κιβρωομένους Τετὶης. 

πὶ ναί οὔ. Α. 

ἢ φαίνεται φαίνομαι Οθεποτγὶ - θδο. 

Ἰλαγβο. μοὲ οπι . ἃ δο Τυίμα, 50}. 1Υ΄. 4, 5. 
ο ἀέγειν} λέγειρ Β. τΔ. Ρ. Τυὶης. Ὁ ΑΙ Σεϊο ἀἰεᾷμο δὰ ἔργῳ ἐκι- 

τί δαὶ δείκνυμε ἀοειαϊ 
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τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχϑέντα. Διὰ χρόνον γὰρ ἀφικό- 

μεμος ὁ Ἱππίας ᾿Δϑήναζξε, παρεγένετο τῷ Σωκράτει λέγοντι 

πρός. τινας, ὡς ϑαυμαστὸν εἴη τὸ εἰ μὲν τις " μέλλοιχο σχυ- 

τέα διδάξασθαί. τινα, ἢ τέχτονα, ἢ χαλκέα, ἢ ἱππέα, μὴ 
ἀπορεῖν ὅπη ἂν πέμψας τούτου τύχοι᾽ (φασὶ δέ τινες καὶ 
ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δικαίους ποήσασϑαι, πάντα 
μεστὰ εἶναι τῶν διδαξόντων᾽ ) ἐὰν “δέ τις βούληται, ἢ αὐτὸς 10 
μαϑεῖν τὸ δίκαιον, ἢ ἤ υἱὸν, ἢ ἢ οἰκέτην διδάξασϑαι, μὴ “ εἰδέναι. 

ποίαν ἐλθὸν τύχοι τούτουι Καὶ ὁ μὲν Ἱππίας ἀκούσας 
ταῦτα, ὥσπερ ἐπισχώπτων αὐτὸν, Ἔτι γὰρ σὺ, “δη, ὦ Σώ- 
κρατὲςρ, ἐχεῖνα τὰ αὐτὰ λέγεις ἃ ἐγὼ πάλαι ποτέ σου 
ἤχουσα; Καὶ ὁ Σωκράτης, Ὃ δέ γε τούτου δεινότερον, ἔφη, 
ὦ ᾿Ιππία, οὐ μόνον ἀεὶ Ἰταυτὰ λέγω, ἀλλὰ καὶ σερὶ τῶν 
αὐτῶν σὺ δ᾽ ἴσως διὰ τὸ πολυμαϑὴς εἶναι.,. περὶ τῶν αὐτῶν 
οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις. ᾿Αμέλει, ἔφη, πειρῶμαι καινόν ' 

, φὺ λέγειν ἀεί. Πότερον, ἔφη, καὶ περὶ ὧν ἐπίστασαι, οἷον 90 
«ερὺὶ γραμμάτων, ἐάν τις ἔρηταί σε, πόσα καὶ ποῖα "Σω- 
κράτους ἐστὶν, ἄλλα μὲν δ πρὶν, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν; 
ἢ περὶ ἀριϑμῶν τοῖς ἐρωτῶσιν, εἰ τὰ δὶς πέντε, δέκα γίνον- 
ται; οὐ τὰ αὐτὰ νῦν ᾿ὰ καὶ πρότερον ἀποκρίνῃ: Περὶ μὲν 
τούτων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ σὺ, καὶ ἔγὼ ᾿ἀεὶ τὰ αὐτὰ 

"λέγω" περὶ μέντοι τοῦ διχαίου πάνυ οἶμαι νῦν ἔχειν εἰπεῖν, 
πρὸς ἃ οὔτε σὺ, οὔτ᾽ ἂν ἄλλος οὐδεὶς δύναιτο εἰπεῖν. Νὴ(288) 
τὴν "Ἥραν, ἔφη, μέγα λέγεις ἀγαθὸν εὑρηκέναι, εἰ παύ- 80 
ὄονται μὲν οἵ δικασταὶ δίχα ψηφιζόμενοι' παύσονται δὲ 
οὗ πολῖται περὶ τῶν δικαίων ἀντιλέγοὐτές τὸ) καὶ ἀν- 
τιδιχοῦντες ν καὶ στασιάζοντες" παύσονται δ᾽ αἵ πόλεις δια- 

'φερόμεναι περὶ τῶν δικαίων, καὶ. πολεμοῦσαι" καὶ ἐγὼ" 
μὲν οὐχ οἷδ᾽ ὅπως ἀπολειφϑείην ἄν σου, πρὸ τοῦ ἀκοῦσαι - 
τηλικοῦτον ἀγαϑὸν εὑρηχότος. ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ 
ἀχούσῃ, πρίν γ᾽ ἄν αὐτὸς ἀποφήνῃ, ὅ τι νομίξεις τὸ δίκαιον 
εἶναι" ἀρκεῖ γὰρ ὅτε τῶν ἄλλων καταγελᾷς, ᾿ ἐρωτῶν μὲν 40 

ο μέλλοιτο ] βούλοιτο πιατκο ᾷ πρὶν] πρότερον Ἰαδυβο σεοε- 
ΣΟΙ. Μὸοχ πειρὰ οἵ. Ῥτῶις͵ 

ὦ εἰδέναι ποίαν] εἶναι ὅπη ἄν 
οΟ ΘεἼιοσί. Ἀ ἃ καὶ] Ὠεεεὶ ἃ Ττίδο. 
ἢ ὁπ. Ὑσῖηο. . .. 

Ἔ ναῦτα)] τὰ αὐτὰ πικτροὸ ΟΘε:- ἡ ἡμέραν] ἦραν Β. πιάτρο Οεε- 
ϑοτὶ. αὐ δηὶο 'ζεπκία οἵα. . Τιῖμο, ποσί. ' 
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καὶ ἐλέγχων πάντας, αὐτὸς δ᾽ 1 οὐδενὶ ἐϑέλων ὑπέχειν λόγον, 
οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνεσθαι περὶ οὐδενός. Τί δὲ, ὦ Ἱκαία, 
ἔφη; οὐκ ἤσϑησαι, ὅτι ἐγὼ ἃ δοκεῖ μοι δίκαια εἶναι οὐδὲν 
παύομαι ἀποδεικνύμενος; Καὶ ποῖος δή σοι, ἔφη, οὗτος ὁ 
λόγος ἐστίν; Εἰ δὲ μὴ λόγῳ, ἔφη, ἀλλ᾽ ἕργῳ " ἐπιδείκνυ- 
μι᾿ ἢ οὐ δοκεῖ σοι ἀξιοτεκμαρτότερον τοῦ λόγου τὸ ἔργον 
εἶναι; Πολύ γε νὴ 417, ἔφη. ᾿ “Δίκαια μὲν γὰρ λέγοντες, 

᾿δο πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσι᾽" δίκαια δὲ πραττόντων οὐδ᾽ ἂν ε 
ἄδικος εἴη. "Ἤισϑησαι οὖν πώποτέ μου, ἢ ἢ ψευδομαρτυροῦν. 
τος, ἢ συηθφαντοῦντος, ἢ πόλιν ἢ φίλους, Τ᾿ εἰς στάσιν ἐμβα- 
λόντος, ἤ ἄλλο τι ἄδικον πράττοντος; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. ' Τὸ 
δὲ τῶν ἀδίχων ἀπέχεσϑαι, οὐ δίχαιον ἡγῇ; “4ῆλος εἶ, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, καὶ νῦν διαφεύγειν ἐγχειρῶν, τὸ ἀποδείκνυσθαι. 
γνώμην, ὅ τι νομίξεις τὸ δίκαιον οὐ γὰρ ἃ πράττουσιν οἵ 

“Ν δίχαιοι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ πράττουσι, ταῦτα λέγεις. ᾿4λλ᾽ ᾧμην 

ἔγωγε, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸ μὴ ϑέλειν ἀδικεῖν, ἱχανὸν διίκαι- 
οσύνης ἐπίδειγμα εἶναι" εἰ δέ σοι μὴ δοκεῖ, σκέψαι, ἐὰν 

(ΟΣ τόδε σοι μᾶλλον ἀρέσκῃ᾽ φημὶ γὰρ ἐγὼ “τὸ νόμιμον δώκαιον 

εἶναι. ᾿4ρα τὸ αὐτὸ λέγεις, ὦ Σώκρατες, νόμιμόν τὲ καὶ 
δίχαιον εἷναι; Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκ Ῥ ἄρα αἰσϑάνομαί σου, 
ὁποῖον νόμιμον, ἢ ποῖον δίκαιον λέγεις. Νόμους δὲ πόλεως, 
ἔφη, “ γιγνώσχεις; Ἔγωγε, ἔφη. Καὶ τίνας τούτους νομί- 

1οξεις; Ἃ οἵ πολῖται, ἔφη, συνθέμενοι ἅ τε δεῖ ποιεῖν χαὶ 
ὧν ἀπέχεσθαι, ἐγράψαντο. Οὐκ οὖν, ἔφη, νόμιμος μὲν ἂν 

᾿ εἴη, ὁ κατὰ ταῦτα πολιτευόμενος ἄνομος δὲ, ὁ ταῦτα 
παραβαίνων; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκ οὖν καὶ δίκαια 

μὲν ἂν πράττοι "ὁ τούτοις πειϑόμενος, ὥδικα δὲ ὁ τούτοις 
ἀπειϑῶν; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ οὖν ὁ μὲν τὰ δίχαια πράτ- 
τῶν, δίκαιος " ὁ δὲ τὰ ἄδικα, ἄδικος; "Πῶς γὰρ οὔ; Ὃ μὲν 
ἄρα νόμιμος, δίκαιός ἐστιν, ὁ δὲ ἄνομος, ἄδικος; Καὶ ὁ 

δ οὐδεν} οὐδ᾽ ἐνὶ Β.. ῬαλΠ]Πο εἰῖ- ο τὸ νόμιμον» ] τὸν ψόμον Ὡχδτο 
τὰ εἰρωτῶν Ὑσῖμο, Μοχ 1}, οἵ. βρὸ Οεβδῃεσί. 
φῆ. Ρ ἀρα) γὰρ ἸΏΔΥΡΟ Οεεποσὶ, 
κ ἐπιδείχνυμε)] ἀκοδείχνυμαι ᾳ γενώσκεις] γιγνώσκεις Ἀ. 

ΣΏΒΥΡ ΟΟ 5:67). Σ τούτοις οἴῃ, Α. Β. ὁ τούτοις 
1 ἤσϑησαι υδαι δὰ δίκαιον 126- χη. 

γεῖς ὁπ. ἃ 5 πῶς--δίκαιός ἐστιν. δου γοῖ- 
πὶ εἰς στάσιν} ἢ σε. Β. πι. ΡὝ΄ Ῥὰ Ρδυθῃιποβὶ ἱπο]υιδὶς Οθσηδσι, 

οἷαι δ ποῖα 1 ΤΔΑΥΡῖπα: Ῥα- τίμα. 
Ὦ τὸ δὲ] τόδε τιᾶτβοὸ Οεδεηθσί, γεπέλεεὶ ἐπείμεα πὸπ διπὲ ἐπ Τἴα- 



ΝΗ .ῃ ΚΞ 

[ 

͵ ν ᾿ , 

Ρ. 111. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. Θ. 998. 

Ἱππίας, ἢ Νόμους δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πῶς ἄν τις ἡγή- 
δσαιτο σπουδαῖον πρᾶγμ᾽ εἶναι, ἢ τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, "οὔῦς 
γε πολλάκις αὐτοὶ οἵ ϑέμεχοι ἀποδοκιμάσαντες μετατίϑεν.- 90 
ται; Καὶ γὰρ πόλεμον, ἔφη ὁ Σωκράτης, πολλάχις ἀρά- 
μεναι πόλεις, πάλιν εἰρήνην ποιοῦνται. Καὶ μάλα, ἔφη. 
Διάφορον οὖν τι οἴει ποιεῖν, ἔφη, τοὺς τοῖς Ψψόμοις πευϑομέ- 
ψους φαυλίξων, ὅτι καταλυϑεῖεν ἂν οἱ νόμοι, ἢ εἶ τοὺς δ ἐν 
τοῖς πολέμοις εὐταχτοῦντας ψέγοις, ὅτι γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη; 
Σ ἢ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ταῖς πατρίσι προϑύμως βοηϑοῦν- 
τας μέμφῃ; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἐγὼ, ἔφη. «“Ἰυκοῦργον δὲ τὸν “α- 
κεδαιμόνιον, ἔφη ὁ Σωκράτης, καταμεμάϑηκας, ὅτι οὐδὲν 80 
ἂν διάφορον τῶν ἄλλων πόλεων τὴν Σπάρτην ἐποίησεν, εἰ(2 57). 
μὴ τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις “μάλιστα "ἐνειργάσατο αὐτῇ; 

᾿ φῶν δὲ ἀρχόντων ἐν ταῖς πόλεσιν, οὐκ οἶσθα, ὅτι οἵ τινες. 
ἂν τοῖς πολίταις αἰτιώτατοι ὦσι ὃ τοῦ τοῖς νόμοις πείϑεσθϑαι, 
οὗτρι ἄριστοί εἶσι; καὶ πόλις, ἐν ἧ μάλιστα οἵ πολῖται τοῖς 
ψόμοις πείθονται, ἐν εἰρήνῃ τὸ ἄριστα διάγει, καὶ ἐν πολέ- 
μῷ ἀνυπόστατός ἐστιν; ᾿4λλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά 5 γε μέγι- 
στόν τὸ ἀγαϑὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι, καὶ πλειστάχις 
ἐν αὐταῖς αἵ γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύον-40 
ται ὅ τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Ἕλ- 
2άδι νόμος κεῖται, τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ, 
σανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὄρχκον τοῦτον. Οἶμαι δ᾽ ἐγὼ ταῦτα 
γίγνεσθαι, οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖ- 
ται, "οὐδ᾽ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ᾽ ὅπως 
τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἴρωνται, οὐδ᾽ ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδων- 
ται, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς νόμοις ᾿πείϑωνται " τούτοις γὰρ τῶν πο- 
λιτῶν ἐμμενόντων αἱ πόλευς ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέστα- 

ξεπεὶ. πῶς Ὁδασθ εὐ ἄδικος πΒαρεῖ ς μάλιστα οὗς) μᾶλλον Α. οὕς 
Τ᾽ Φ 

Α. ἱπ τηδυρ. οὔ. ΤΥΐΠῸ. 

έ ἀνόμους] νόμους Α. Β. πι. 860. Α ἐνειργάσατὸ 1 ἕνειρμ ὅσατο Β. 
ΟΟδεποσὶ σδσβο. Ἂν - ον ων . 

᾿ ᾿ τοῦ τοῖς ψόμοις] τοῖς οπι. Α. 
Ὁ οὐ γε) οὐργὲ Α. εΧ απ, Β. τι, τοῦ οι. Τυΐπο. 

260. Ο γε οἱ τι] οὔ. Α 

Υ ἔφη οπι. Α. ἃ τοῖς πολίταις) ταῖς πόλεσιν 
᾿ ἐν τοῖς πολέμοις] πολεμίους δῦρτδες. α 

μὰ ΠΡΑΤΒΟ. “9 οὐδ᾽ ὅπως τ. ἅ, ἀ. ἐ. [Ιῃ Β. 
χ ἢ καὶ τοῦρ) ἢ οπι. Ττῖπο. ἃ τὰ. 60. οἴ. ΤΥΐης. 

Υ μεμάϑηκαρ ἔφη, ὁ Σωκ. Α. Ε πείϑωνται) πίθωνται Ττίηο. 



.“᾿᾿ 
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δόται γίγνονται, ἄνευ δ᾽ ξὁμονοίας οὔτ᾽ ὧν πόλις εὖ πολιτεῦ- 
θείη, οὔτ᾽ οἶκος καλῶς οἰκηϑείη. ᾿Ιδίᾳ δὲ, πῶς μὲν ἄν τις 
ἧττον ὑπὸ πόλεως ξημιοῖτο, " πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον τιμῷτο, ἢ 
εἶ τοῖς νόμοις πείϑοιτο; πῶς δ᾽ ἂν ἧττον ἐν τοῖς δικαστηρίοις 
ἡττῷτο, ἢ πῶς ἂν ᾿'μᾶλλον νικῴη; Τίνι δ᾽ ἂν τις μᾶλλον 
Ἀ πιστεύσειεν παρακαταθήκας, ἢ χρήματα, ἢ θυγατέρας, ἢ 

(οδδ)υϊούς; τίνα δ᾽ ἂν ἡ πόλις ὅλη ἀξιοπιστότερον ἡγήσαιτο τοῦ 
᾿ἰφνομίμου; παρὰ ἐΐνος δ᾽ ἂν μᾶλλον τῶν δικαίων τύχοιεν, ἢ 

γονεῖς, ἢ οἰκεῖοι, ἢ οἰκέται, ἢ φίλοι, ἢ πολῖται, ἢ ξένοι; 
λτίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον πολέμιοι πιστεύδειαν ἢ ἀνοχὰς ἢ ὅπον- 
δὰς ἢ συνθήκας περὶ εἰρήνης; τίνει δ᾽ ἂν μᾶλλον ἤ τῷ νομίμῳ 

' σύμμαχοι ἐϑέλοιεν γίγνεσθαι; τίνε δ᾽ ἂν μᾶλλον Ἢ οἴ σύμ- 
μαχοὶ πιστεύσειαν ἡγεμονίαν, ἢ φρουραρχίαν, ἢ πόλεις; 
είνα δ᾽ ἄν τις εὐεργετήσας ὑπολάβοι κομιεῖσϑαι. χάριν 
μᾶλλον, ἢ "τὸν νόμιμον; ἢ τίνα μᾶλλον ἄν τις εὐεργετή- 
δειεν, ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπολήψεσθαι “Ψομίξει; Ῥτῷ δ᾽ ἄν 
τις βούλοιτο μᾶλλον φίλος εἷναι, ἢ τῷ τοιούτῳ, ἢ τῷ ἧττον 

τοἐχϑρός; τῷ δ᾽ ἂν τις ἧττον πολεμήσειεν, ἢ ᾧ μάλιστα μὲν 
εἶναι φίλος βούλοιτο, ἥκιστα δ᾽ ἐχϑρός; καὶ ᾧ πλεῖστοι 
μὲν φίλοι καὶ σύμμαχοι βούλοιντο εἶναι, ἐλάχιστοι δ᾽ 

. ἐχϑροὶ καὶ πολέμιοι; Ἐγὼ μὲν “οὖν, ὦ “ἹΙππία, τὸ αὐτὸ 
ἐπιδείκνυμαι νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶναι" "σὺ δ᾽, εἰ τάν- 
αντία ἃ γιγνώσκεις, δίδασκε. " Καὶ ὁ “Ἱππίας, ᾿4λλὰ μὰ 

τὸν Δί᾽, ἔφη, εὖ Σώκρατες, οὔ μοι ᾿δοχῶ τἀναντία γιγ- 
ψώσκειν οἷς εἴρηκας περὶ τοῦ δικαίου. ᾿Δγράφους δέ τινας 
οἶσϑα, ἔφη, εὖ ᾿Ιππία, νόμους; Τούς 7 ἐν πάσῃ χώρᾳ, 

Φοἔφη, κατὰ ταυτὰ νομιξομένους. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἔφη, 
«ὐ ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ἔθεντο; Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, οἵ γε 

εὐνομίας Ἰ τίνι δ᾽ ἂν -- εἰρήνης ἐπΡΡΙενὶ 
ἃ ὁμονοίας] εὐδαιμονίας Α, εἰ οδχ Α. εἰ Β. πι. ᾿ς : 

δ τρᾶτρ. ομονοίας ὯΔ ἢ σύμμαχοι] ὁ σύμμαχοι Α. 
Ἀ στὰς ὁροι ἂν Ῥατεπιλεεὶ ἱποῖμ" ΒἘ, Ν. 2 

ὦ ποηρ δινὲ ἱπ ἩἨηϊενεὶ εὐϊίίονπε, ς τὸ νόμιμον] τὸν ν. Α. Β. 

«εὖ ορίΐπιε λις φμαάώγαπί, Οδε- ὁ ψομίξει) νομίξοε Β. χα. 660. 
ΤΟΣ. Ῥ τῷ] τοῦ Α. Ττίησ. 

,ν ὖν οπι, Α. 
1 μᾶλλον ψικῴη τίνι δ᾽ ὧν τις {9 

μᾶλλον νικῴη δάάϊι Α. ἔριν ον μ᾿ ἐπ σὺ δὲ Ἰσίμπο. δὲ πῖοχ 

κ πιστεύσειεν 1] παραχαταϑήκαρ 8 καὶ ὁ “Ἱππίας ΤῊΝ δὰ ὁμο- 
δἀαϊε Α. παραχαταϑέσθαι Β. πι. γνωμονῶ σοι ἔφη καὶ τοῦτο ομλ.Α. 
δες. Ὦ δοχῶ) δοκχεὶ Ἔστλιο, 
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οὔτε συνελθεῖν ἄπαντες δυνηϑεῖεν, ᾿οὔτο ὁμόφωνοί εἶσι; Τί- 
νας οὖν, ἔφη, νομίξεις τοὺς νόμους τεθεικέναι "τούτους; 
Ἐγὼ μὲν, ἔφη, ϑεοὺς οἶμαι τοὺς νόμους τούτους τοῖς ἀνϑρώ-(259) 
ποις ϑεῖναι" χαὶ γὰρ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πρῶτον νομί- 
ξεται “ϑεοὺς ἡ οὐσεβεῖν. Οὐκ οὖν καὶ γονέας τιμᾶμ παντα- 
χοῦ νομίξετει; Καὶ τοῦτο, ἔφη. Οὐχ οὖν καὶ μήτε γονεῖς 
παισὶ μίγνυσθαι, μήτε παῖδας γονεῦσιν; Οὐχ ἔτι μοι δοχεῖ, 30 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὗτος ϑεοῦ νόμος εἶναι. ὅ" Τί δή; ἔφη. 
Ὅτι, ἔφη, αἰσϑάνομαί τινας παραβαίνοντας αὐτόν. Καὶ γὰρ 
ἄλλα πολλὰ, ἔφη, παρανομοῦσιν. ᾿4λλὰ δίκην γέ τοι διδόα- 
σιν οἵ παραβαίνοντες τοὺς ὑπὸ τῶν ϑεῶν κειμένους νό- 
μους, ἣν οὐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν ἀνθρώπῳ διαφυγεῖν" ὥσπερ 
τοὺς ὑπ᾽’ ἀνθρώπων κειμένους "νόμους ἕνιοι παραβαίνοντες, 
διαφεύγουσι τὸ δίκην δοῦναι, οἱ μὲν λανϑάνοντες, οἱ δὲ. 
βιαζόμενοι. Καὶ ποίαν, ἔφη, δίκην, ὦ Σώκρατες, οὐ δύ- 
ψανται διαφεύγειν, γονεῖς τε παισὶ, καὶ παῖδες γονεῦσι μι-40 
γνύμενοι; Τὴν μεγίστην νὴ Δία, ἔφη. Τί γὰρ ἂν μεῖξον. 
πάϑοιεν ὥνϑρωποι τεκνοκοιούμενοι τοῦ κακῶς τεχνοκποιεῖ- 
σϑαι; Πῶς οὖν, ἔφη, κακῶς οὗτοι τεχνοποιοῦνται, " ὅτε οὐ- 
δὲν χωλύει ἀγαϑοὺς αὐτοὺς ὄντας ἐξ ἀγαθῶν τεκνοκποιεῖσϑαι; 
Ὅτι νὴ 4’, ἔφη, οὐ μόνον ἀγαθοὺς δεῖ τοὺς ἐξ ἀλλήλων 

. πααιδοποιουμένους εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀκμάξοντας τοῖς σώμασιν. 
ΦἮ δοκεῖ σοι ὅμοια τὰ σπέρματα εἶναι τὰ τῶν " ἀκμαξόν- 
τῶν, ἢ τῶν παρηκμακότων; ᾿Αλλὰ μὰ “4(᾿, ἔφη, οὐκ εἰκὸς 
ὅμοια εἷναι. Πότερα οὖν, ἔφη, ᾿βελτίω; “λον ὅτι τὰ τῶν 50 
ἀκμαζόντων. 8 Τῶν μὴ ἀκμαξόντων ρα οὐ σπουδαῖα; 
Οὐχ εἰκὸς μὰ Δί᾽, ἔφη. Οὐκ οὖν οὕτω γε οὐ δεῖ παιδο- 
“τοιεῖσϑαι; Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. Οὐκ οὖν οἵ γε οὕτω παιδο-(260) 
“«οιούμενοι, " ὡς οὐ δεῖ καιδοποιοῦνται; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. 

νυ ὁμόφωνοί εἶσι" τίνας οὖν ἔφη] ἃ νόμους οτι. Β. 
ὁμόφωνοι, "εἰς τίνας ἔφη Ττ. Β. "ΝΕ , ὀμόφα καὶ τίνας Ὧν. κ“ Μοσχ τ΄, οἱ μὲν --- βιαζόμενοι οἱ. Ν, 

Ἔτίδο.: τεθηκέναι. α ὅτε] οϑς τὸ Θεεποχὶ πιδσβο ᾿ν τούτους] τούτοις Β. ὅ0. 
χ ϑεοὺς} περὶ ϑεοὺς Β. πὶ. 860. ἃ ἡ] ἢ Β. πι. :.0. 
Υ εὐσεβεῖν) σεβεὶῖν Οεεοοχὶ πιᾶτ- θ χμαζόνταν. τοῖρ τῶν μήπω 

8ο. . ἀκμαζόντων δὰάϊὶ Β. 
ξ κί δὴ ἔφη; ὅτι, ἔφη) τί δ᾽ Σ βελτίω; δῆλον οτα. Ν. Ὑτίπο, 

ἔφη; ὅτι δ᾽ ἴξη Β., τἰ δ' ἔφη" ἃ τῶν μὴ ἀκμαζόντων οι, Ν. 
ὅτι ἔφη Ἰτίπο. Νῖοχ ἱρ. ἅμα το 0. : 
ἄλλα. Ἦ αὖρ οὐ δεῖ} ὧο δὲ Ὑσῖπο. 

ΒΊΟΒΑΣΙ ΕΣΟΒΙΣΞΟ. ΥὙ01. ἴ. Ρ 
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Τίνες οὖν, ἔφη, ἄλλοι κακῶς ἂν “παιδοποιοῖντο, εἴγε μὴ 
οὗτοι; “Ομογνωμονῶ σοι, ἔφη, καὶ τοῦτο. Τί δὲ, τοὺς εὖ 
«οιοῦντας ἀντευεργετεῖν, οὐ πανταχοῦ νόμιμόν ἔστι; Νόμι- 
μον, ἔφη. Παραβαίνεται ᾿'δὲ καὶ τοῦτο. Οὐχ ὁὖν καὶ οἱ 

1Ιϑτοῦτο παραβαίνοντες δίχην διδόασι, φίλων μὲν ἀγαϑῶν ἕρη- 
μοε Ἐγιγνόμενοι, τοὺς δὲ μισοῦντας ἑαυτοὺς ἀναγκαζό- 
μένοι διώχειν; ἢ οὐχ οἵ μὲν εὖ ποιοῦντες τοὺς χρωμένους. 
δαυτοῖς ἀγαθοὶ φίλοι εἰσὶν, οἱ δὲ μὴ ἀντευεργετοῦντες τοὺς 
τοιούτους διὰ μὲν τὴν ἀχαριστίαν μισοῦνται ὑπ᾿ αὐτῶν, διὰ 
δὸ τὸ μάλιστα λυσιτελεῖν τοῖς τοιούτοις χρῆσϑαι, τούτους . 
μάλιστα διώκουσι; Νὴ τὸν Δί᾽, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ϑεοῖς 
φάντα ταῦτ᾽ ἔοικ᾽ τὸ γὰρ τοὺς νόμους αὐτοῖς τοῖς παρα. 

τοβαίνουσι τὰρ τιμωρίας ἔχειν, βελτίονος ῆ κατὰ ἄνθρωπον 
νομοθέτου δοκεῖ μοι εἶναι. Πότερον οὖν, ὦ Ἱκκία, τοὺς 
ϑεὺς ἡγῇ τὰ δίκαια νομοθετεῖν, ἢ ἄλλα τῶν δικαίων; 
Ἰρούκ ἄλλα μὰ 4ἁἰ͵, ἔφη" σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλος γέ 

, τι τὰ δίκαια νομοϑετήσειεν, εἰ μὴ ϑεός. Καὶ τοῖς ϑεοῖς 
ἄρα, ὦ “Ἱππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν τὸ καὶ νόμιμον "ἢ εἶναι 
ἀρέσκει. 
61 5" Πλάτωνος ἸΠολιτειῶν ἅ. 

ν Τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἤδη στερεώτερον, εὖ ἑταῖρε, καὶ οὐκ 
ἕτι ῥάδιον ἔχειν, ὅ τι τὶς εἴπῃ. Εἰ γὰρ λυσιτελεῖν μὲν τὴν 

Φοἀδικίαν ἐτίθεσο, κακίαν μέντοι ἢ αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολύγεις 
εἶναι, ὥσπερ ἄλλοι τινὲς, εἴχομεν "ἄν τι λέγειν κατὰ τὰ 
γομιξόμενα λέγοντερ᾽ νῦν δὲ δῆλος εἶ, ὅτι φήσεις αὐτὸ 

(ο6ι)καὶ καλὸν καὶ δ' αἰσχρὸν εἶναι, καὶ τἄλλα αὐτῷ πάντα 
προσθήσεις, ὰ ἡμεῖς τῷ δικαίῳ “προσετίϑεμεν, ἐπειδή γ8 

καὶ ἐν ἀρετῇ αὐτὸ καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησας ϑεῖναι. ᾿4ληϑέστα- 
τα, ἔφη, μαντεύῃ. --- ᾿Αλλὰ τόδε μοι πειρῶ ἀποκρίνα- 
σϑαι ὁ δίκαιος 'τοῦ δικαίου δοκεῖ τί σοι ἂν ἐθέλειν πλεῖον 
ἔχειν; Οὐδαμῶς, ἔφη" οὐ γὰρ ἂν ἦν ἀστεῖος, ὥσπερ νῦν 

{ δὲ καὶ] καὶ οπι. Β. ς ἀντιλέγειν) ἄν τι Δ. Οὐεπεσὶ 
κ γινόμενοι) γενόμενοι Α. Β. ΤΆΔΥΡΟ. 
Ἰ οὐκ ἄλλα] οὐχ οπι. Β. π|. ΡΥ. ς ἢ 

 ΧᾺ εἶναε οἵα. Α. Ττὶηο. ἂὰ Π ξοι αἰσχρον] ἰσχυρὸν δε: ΣΠ8Τ-. 

6). 

ἃ 81. ΤΥμο. 801]. Ρ. 548. Ε. 
Ὁ Τοῦθο---ἀδαια δὰ σοῦτό γε 

οὕτως ἔχειν οτα. Α, 

6 φροσετίϑεμεν)Ὶ προστίϑ 
Ττίηςο, Ν. ΜΝ ἐ ἫΝ 

ἔ δικαίου] τοῦ δικαίου Ὑτίπο. 



Ρ. 11. (ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. Θ. 7 

καὶ εὐήϑης. Τί δαὶ, τῆς δικαίας πράξεωρ Οὐδὲ τῆς δικαίας, 80 
ἔφη. Τοῦ δὲ ἀδίχου πότερον ἀξιοῖ ἂν πλέον ἔχειν, καὶ 
ἡγοῖτο δίκαιον εἶναι, ἢ οὐχ ἂν δ ἡγοῖτο ᾿ δίκαιον; Ἡγόῖτ’ 
ἂν, ἡ δ᾽ ὃς, καὶ ἀξιοῖ, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δύναιτο. ᾽4λλ᾽ οὐ 
τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ρωτῶ" ἀλλὰ εἰ τοῦ μὲν δίκαίου μὴ ἀξιοῖ 
σλέον ἔχειν, μηδὲ βούλεται ὁ δίκαιος, τοῦ δὲ ἀδίκου; 
᾽κλλ οὕτως, ἔφη, ἔχει. Τί δαὶ δὴ ὁ ἄδικος, ἄρα ἀξιοῖ τοῦ 
δικαίου πλεονεκτεῖν, καὶ τῆς δικαίας πράξεως; Πῶς γὰρ 

οὐ, ἔφη, ὅς γε πάντων πλέον ἔχειν ἀξιοῖ; Οὐκ οὖν κχαὶ40 " 
Σ ἀδίκου γε ἀνθρώπου τὸ καὶ πράξεως ὁ ἄδικος "ἢ πλεονεχτή- 
ὅει τε καὶ ἁμιλλήσεται, ὡς ἁπάντων πλεῖστον αὐτὸς λῶν 
βῃ; Ἔστι ταῦτα, Ὧδε δὴ ᾿λέγομεν, ἔφη, ὁ δίκαιος τοῦ μὲν. 

, ὁμοίου οὐ πλεονεκτεῖ, τοῦ δὲ ἀνομοίου" ὁ δὲ ἄδικος, τοῦ 
τε ὁμοίου καὶ τοῦ ἀνομοίον. ἄριστα, ἔφη, εἴρηκας. Ἔστε 
δέ γε, "“᾿ἔφην, φρόνιμός τε καὶ ἀγαϑὸς ὁ ἄδικος, ὁ δὲ δί- 
καιος οὐδέτερα; Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη, εὖ. Οὐκ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ ἔοικε τῷ φρονίμῳ καὶ ἀγαθῷ ὁ ἄδικος, ὁ δὲ δίκαιος 
οὐκ ἔοιχε, Πῶς γὰρ οὐ μέλλει, ἔφη, τοιοῦτος ὧν, καὶ ἐοι- 50 
κέναι τοῖς τοιούτοι, ὁ δὲ μὴ ἐοικέναι; Καλῶς, Τοιοῦτος 
ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν, οἷσπερ ἔοικεν, ᾿Αλλὰ τί μέλλει: 
ἔφη. Εἶεν, ὦ Θρασύμαχε' μουσικὸν δέ τινὰ λέγειῤ, ἔτε. (262) 
φον δὲ ἄμουσον; Ἔγωγε. Πότερον φρόνιμον, καὶ πότερον 
ἄφρονα; " Τὸν μὲν μουσικὸν δήπου φρόνιμον, τὸν δὲ ἅμου- 
ὅον ἄφρονα. Οὐκ οὖν ἅπερ " φρόνιμον, ἀγαθόν" ἃ δὲ ἄφρο. 

| να, κακόν; Ναί. Τί δαὶ; ἰατρικὸν οὐχ οὕτως; Οὕτως, 
Ἶ40᾽ οὖν τίς σοι, ὦ ἄριστε, δοκεῖ " μουσικὸς ἁρμοττόμενοβ 114 
λύραν, ἐϑέλειν μουσικοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ ἐπιτάδει καὶ ἀνέσεε 
τῶν χόρδων πλεονεχτεῖν, ἢ ἀξιοῦν πλεῖον ἔχειν; Οὐκ ἕμοι. 
γε. Τί δαὶ, ἀμούσου; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Τί δὲ, ἰατρικὸς, ἐν 
τῇ ἐδωδῇ ἢ πόσει ἐθέλειν ἄν τι ἰαϊρικοῦ πλεονεκτεῖν, ἢ ἀν. 
δρὸς, ἢ πράγματος; Οὐ δῆτα. “Μὴ ἰατρικοῦ δέ; Ναί. Περὶ 

ξ ἡγοῖτο] ἡγῆ τὸ 8. ὩΡῚ πῖὸχ τι ἔφην ὁπι, ΟΤτησ. 
ἀσθυιηῖ οὉ Βοπιοδοϊεϊουΐϊοι ἀλλ᾽ οὐκ τι τὸν μὲν-- ἄφρονα σπι Β, 
“«αξιοῖ. ο φρονιμὺν] φρόνιμα Τιΐπο. εἔ 
ἢ δίκαιον οὐ. Τυτΐηο, Ν, ἤιοχ ναί οπι, Ὠεϊπάθ σὲ ῬτῸ σσι. 
Σ ἀδίκον] ἐκδίκου Ττίπς, 
Ἐ πλεονέκτης εἰ ἔστι ταῦτα Ττπσι 

Β. τϑὰ 8 ΟἸΣδ 815. 
1 λέγομεν] λέγωμεν Β. λέγω μὲν ἐ: δὲ ἐατρικὸβ -οἰατρικοῦ δὲ 

σης, φαΐ οπἱ. Τ τίηο. 

νὃ μουσικὸς] ἀνὴρ αὐδυπὲ Τείπο, 
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998 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ . ἢν 9. 

πάσης δὴ ὅρα ἐπιστήμης τε καὶ ἀνεκιστημοσύνης εἴ τις σοι 
δοκεῖ ἐπιστήμων, ᾿ὅστιρ οὖν ἐθέλειν πλείω ἂν αἰρεῖσϑαι, ἢ ῆ 

1Ἰοῦσα ἄλλος ἐπιστήμων, ἢ πράττειν, ἢ λέγειν, καὶ οὐ ταυτὰ 
τῷ ὁμοίῳ ἑαυτῷ εἰς τὴν "αὐτὴν πρᾶξιν; ᾽41λ᾽ ἴσως, ἔφη, 

ἀνάγκη τοῦτό γε οὕτως ἔχειν. ἣ Τί δαὶ, ὁ ἀνεπιστήμων 
οὐχ ὁμοίως μὲν ἐπιστήμονος πλεονεκτήσειν, ἀνομοίως δὲ 
ἀνεπιστήμονος ; Ἴσως. Ὃ δὲ ἐπιστήμων σοφός; Ναί. Ὃ δὲ 
φοφὸς ἀγαθός; Φημί. Ὃ ἄρα ἀγαϑός τε καὶ σοφὸς, τοῦ 
μὲν ὁμοίου οὐχ ἐθελήσει πλεονεχτεῖν, τοῦ δ᾽ ἀνομοίου τε 
καὶ ἐναντίου; “ Ἔοιχεν, ἔφη. Ο δὲ κακός τε καὶ ἀμαϑὴς, 
τοῦ τε ὁμοίου καὶ τοῦ ἐναντίου; Φαίνεται. Οὐχ οὖν, ὦ 

90 Θρασύμαχε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δ ὁ ἄδικος ἡμῖν τοῦ ἀνομοίου τε καὶ 
ὁμοίου πλεονεχτεῖ; ἢ οὐχ οὕτως ἕλεγες; Ἔγωγε, ἔφη. Ὁ δὲ 

. δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ. πλεονεχτήσει, τοῦ δὲ ἀνομοίου; 
Ναί. Ἔοικεν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὁ μὲν δίκαιος τῷ δοφῷ τε 

᾿ (βθ8)καὶ ἀγαθῷ, ὁ δὲ ἄδικος τῷ κακῷ τε καὶ ἀμαθεῖ. Κινδυ- 
ψεύει. ᾿Αλλὰ μὴν “ ὡμολογοῦμεν, 7 ᾧ γε ὅμοιος ἑκάτερος 
εἴη, τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι. “ἐμολογοῦμεν γάρ. Ὃ 
μὲν ἄρα δίκαιος ἡμῖν ἀναπέφανται ὧν ἀγαϑός τὸ καὶ σο- 
φός" ὁ δὲ ἄδικος, “ἀμαϑής τε καὶ κακός. 

8062" Ἐπειδὴ δ᾽ οὖν διωμολογησάμεϑα τὴν δικαιοσύνην ἀρε- 
τὴν εἶναι καὶ σοφίαν, τὴν δ᾽ ἀδικίαν καχίαν τε καὶ ἀμαϑίαν, 

᾿ Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτω κείσϑω᾽ ἔφαμεν δὲ 
δὴ καὶ ἰσχυρότερον εἶναι τὴν ἀδικίαν. ' 
68" ᾿4λλὰ τῇδέ πη σκέψασθαι χρή. Πόλιν φαίης ἂν ἄδι- 
κὸν εἶναι, καὶ ἄλλας πόλεις ἐπιχειρεῖν ἢ" δουλοῦσϑαι ἀδί- 
Κῶ» “καὶ καταδεδουλῶσϑαι, πολλὰς δὲ καὶ ὑφ᾽ ἑαυτῇ ἔχειν. 

“δουλωσαμένην; Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη" ὃ καὶ τοῦτό γε ἡ ἀρί- 

ς ὅσεις οὖν ἐθέλειν πλείω ἂν κ« ἡμῖν) ἡμῖν καὶ Β. Ὑτίης. 
αἱρεῖσθαι, ἢ ὅσα] ὅσεις οὖν ἂν 
ἐθέλοι «αἱρεῖσθαι Ττίης 62. 

8 αὐτὴν) ὁμοίαν δὐδιπὲ Το. δ Ὁ. 5350. Ὦ. 

Ἑ τί δαὶ] τὶ δ’ Α. θκ. 
ν ἔοικεν---ἐναντίου Α. ἴπ τιδτρ. 
νν ὁ ἄδικος ἡμῖν) ὁ ἀνόμοιος ἤ Ὁ Σ δ δδις θάῃ, βούλεσθαι Α. Ν. 

μὴν Ὑσχὶπο. Β. Ρ. πι. ὁ ἄδικορ πὶ. ΤΎΣηο. 
880. ο καὶ κατ. -- δουλωσαμένην οτα. 

Χ ὡμολογοῦ, με» ὁμολογοῦμεν Ἀ. Α. Ν. Ττίηο. 
Ὑτίης. εἴ ἣν γ ῬδαΙ] ο ἑηΐτα. ἃ καὶ τοῦτο --- σκοχῶ οπι. Α. 

Υ ὠγε] ὅγε Α. Β. πὶ, εθο. Τχίῆς. ἘΤτίης. 



᾿ 

Ρ. 114. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΌΝΗΣ, θΘ. 999 
στὴ μάλιστα ποιήσει, καὶ τελεώτατα οὖσα ἄδικος. Μαν- 40 

ϑάνω, ἔφην, ὅτι σὸς οὗτος ἦν ὁ λόγος" ἀλλὰ τόδε περὶ 
αὐτοῦ σκοπῶ, πότερον οὖν ἡ κρείττων γιγνομένη πόλις πό- 
λεῶρ ἄνευ δικαιοσύνης " τὴν δύναμιν ταύτην ἕξει, ἢ ἢ ἀνάγκη 
[αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνης; δ Εἰ μὲν, ἔφη, ὡς σὺ ἄρτι ἔλεγες, ; 
Ν ἔστιν ἡ δικαιοσύνη σοφία, μετὰ δικαιοσύνης, εἰ δ᾽ ὡς ἐγὼ, 
μετ᾽ ἀδικίας. Πάνυ γε ἄγαμαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Θρασύμαχε, 
'ὅτι οὐκ ἐπινεύεις μόνον, καὶ ἀνανεύεις, ἀλλὰ καὶ ἀπο- 
κρίνῃ πάνυ καλῶς. Σοὶ γὰρ, ἔφη, χαρίξομαι. Εὖ γε σὺ 
ποιῶν" ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοι χάρισαι, καὶ λέγε" δοκεῖς ἄν(264) 
οὖν ἢ πόλιν, ἢ στρατόπεδον, ἢ λῃστὰς, ἢ κλέπτας, ἢ ἄλλο50 
τι ἔθνος, ὅσα κοινῇ ἐπί τι " ἔρχεται, ἀδίκως πρᾶξαι ἄν τι 
δύνασθαι, ᾿ εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλους; Οὐ δῆτα, ἡ δ᾽ ὅς. Τί δ᾽ 
εἰ μὴ ἀδικοῖεν; οὐ μᾶλλον; Πάνυ γε. “ Στάσεις γάρ που, 
ὦ Θρασύμαχε, " ἥ γε ἀδικία, καὶ μίδση,. καὶ μάχας ἐν ἀλ- 
λήλοις παρέχει" ἦ δὲ δικαιοσύνη, ὁμόνοιαν, καὶ φιλίαν. 
Ν γάρ; Ἔστω, ἦ δ᾽ ὃς, ἵνα σοὶ μὴ διαφέρωμαι. ᾿4λλ᾽ 
εὖ γὲ σὺ ποιῶν, ὦ ἄριστε᾽ τόδε δέ μοι λέγε" ἄρα εἰ τοῦτο τ5 
ἔργον ἀδικίας, μῖσος “ἐμποιεῖν "ὅπου ἂν ἐνῇ, "οὐ καὶ ἐλευ- 
ϑέροις τε καὶ δούλοις ἐγγινομένη μισεῖν ποιήσει ἀλλήλους 
καὶ στασιάξειν, καὶ ἀδυνάτους εἶναι χοινῇ μετ᾽ ἀλλήλων 
σράττειν; Πάνυ γε. Τί δὺ, ἂν ἐν δυοῖν ἐγγένηται, οὐ διοί- 
σονται καὶ μισήσουσι, καὶ ἐχϑροὶ ἔσονται ἀλλήλοις τὸ καὶ 
τοῖς δικαίοις; "Ἔσδονται, ἔφη. ᾿Εὰν δὲ δὴ, ὦ ϑαυμάσιε, ἐν 
δὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν μὴ ἀπολεῖ τὴν αὑτῆς δύναμιν; ἢ 10 
οὐδὲν ἧττον ξξει; Μηδὲν ἧττον ἐχέτω, ἔφη. Οὐκ οὖν τοι- 
ἄνδε τινὰ φαίνεται ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἵαν ᾧ ἂν ἐγγένη- 
ται, εἴτε πόλει τινὶ, εἴτε γένει, εἴτε στρατοπέδῳ, εἴτε ἄλλῳ 

6 μὲν δύναμιν») τὴν δύναμιν Α. 1 ἀδικεῖν] εἰ ἀδίκοιον Α. ἀδίς 
Β. της, ἰνύω ταύτην οἵα. Β, κεμὲῖν Β. εἰ ἀδικεῖν Ττῖπο. 
σῇ. Ὁν. Ττὶ τι στάσεις) σεάσις Ττίπο.. 

ξ αὐτῇ) αὐτὴν Α. Ττΐπο. γε] γε ἀεεεῖ Α. 
ει εἰ μὲν δικαιοσύνης δδοῖ Α. ο ἢ γὰρ ὑδαυ8 δὰ καὶ μοὶ λέγε 

ἦη πὶ . 
Ἐ ἔσξι»--σοφία ἔχει --- σοφίαν Ῥ ἵνα σοι-- δέ μοὲ Δλὲγὲ οπι, 

Ὑτῖπο. Το. 
ἱ ὅτι οὐκ ἐπιν. - καὶ λέγε οτῇ. 4 ἐμποιεῖν) ἐμποιεῖ Β. 

Ττίησ. Μοχ οὖν ρμοεὶ ἂν ἱπεοσπηῖ : ὅπου ἂν ἐνῇ) ὑπότναν ἕνι 
ΑΔ, Τείπο. Ὑσῖης. 

Ἀ- ἔρχεται) ἄρχεται Α. Β. π|. ὁ οὐ καὶ ἐλ. ὑδαυθ δὰ οὐχ οὔ- 
ς τως οἱ. Ν, Τυϊηο. 



930 ἸΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΊ, Τι 9.΄ 

ὁτφοῦν, πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸ ποιεῖ πράττειν μεθ᾽ 
αὑτοῦ, διὰ τὰ στασιάξειν καὶ διαφέρεσθαι" ἕτι δ᾽ ἐχϑρὸν 
εἶναι ἑαυτῷ τε καὶ νῷ ἐναντίῳ παντὶ καὶ τῷ δικαίῳ; οὐχ 
οὕτως; Πάνυ γε, Καὶ ἐν ἑνὶ δὴ οἶμαι ἐνοῦσα ᾿ταῦτα πάντα 
ποιήσει, ὥπερ πέφυκεν ἐργάξεσθαν'" πρῶτον μὲν ἀδύνατον 

φοαὐτὸν “ ποιήσει πράττειν στασιάξοντα καὶ οὐχ ὁμονοοῦντα 
(φ65)αὐτὸν ἑαντῷ, ἔπειτα τὶ ἐχϑρὴν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖρ. διχαίοις, 
Ἦ γάρ; “Ναί. “ίκαιοι δὲ γ᾽ εἰσὶν, ὦ φίλε, καὶ οὗ ϑεοί; Ἔστω»- 
όαν, ἔφη. Καὶ δεοῖς ἄρα ἐχϑρὸς ἔσται, ὦ Θρασύμαχε, ὁ 
ἄδικος" ὁ δὲ δίχαιος, φίλος. Εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔφη, θαρ- 
ρῶν" οὐ γὰρ ἔγωγέ δοι ἐναντιώσομαι, ἵνα μὴ τοῖσδε ἀπέχ- 
ϑωμαι. Ἴ1ϑι δὴ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τὰ " λοιπά μοι τῆς ἑστιάσεως 
Υ ἀποπλήρωσον, ἀποκρινόμενος ὥσπερ καὶ νῶν" ὅτι μὲν γὰρ 

80 καὶ σοφώτεροι, καὶ ἀμείνους, καὶ δυνατώτεροι πράττειν οἱ 
. δίκαιοι φαίνονται" οἱ δὲ ἄδικοι οὐδὲν πράττειν μετ᾽ ἀλλή. 

λων οἷοί τε. “᾿4λλὰ.δὴ καὶ οὗς φαμὲν ἐρρωμένως πώποτέ τι 
μετ᾿ ἀλλήλων κοινῇ πρᾶξαι, ἀδίκους ὄντας, τοῦτο οὐ παν- 
τάπασιν ἀληϑὲς " ἐλέγομεν" οὐ γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων, 
κομιδῇ ὄντες ἄδικοι' ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἐνῆν τις αὐτοῖς δικαι- 
οσύνη, ἢ αὐτοὺς ἐποίει, ὃ μή τι καὶ ἀλλήλους γε καὶ ἐφ᾽ 
οὗς ἤεσαν " ἀδικεῖν ἅμα, δ ἣν ἔπραξαν “ ἃ ἔπραξαν " ὥρμη- 

40σων δὲ ἐπὶ τὰ ἄδικα, ἀδικίᾳ, ἡμιμόχϑηροι ὄντες, ἐπεὶ οἵ γδ 
α“αμπόνηροι, καὶ τελέως " ἄδικοι, τελέως εἰσὶ καὶ πράττειν 
᾿ἀδύνατοι. Ταῦτα μὲν οὖν ὅτι οὕτως ἔχει, μανϑάνω, 8 ἀλλ᾽ 
οὐχ ὡς σὺ τὸ πρῶτον ἐτίϑεσο" "εἰ δὲ καὶ ἄμεινον ξῶσιν οἱ 
δίκαιοι τῶν ἀδίκων, καὶ εὐδαιμονέστεροι εἰσὶν, ὅπερ τὸ ὥστε- 
ρον προὐϑέμεθϑα σκέψασθαι, σκεπτέον. ᾿ Φαίνονται μὲν οὖν 
καὶ νῦν, ὥρ γε μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν" ὅμως δέ τε βέλ.- 

᾿᾿ ταῦτα, πάντα ποιήσει, ἅπερ ἃ ἃ ἔπραξαν) οι, Ν, Ττΐπο. 
φέφυκεν ἐ. ταῦτα γνοίης εἰ ἅπε ν . πέφυκεν ἐ“ Ν. ΤὐΉΚ ης φ Β 6 ἄδικοι τελέως} οπι. Ν. Ὑτίπο, 

ν ποιήσει) ποιήσειν Ν. "τα, ΡΥ. 
νν ἐχϑρὸν] αἰσχρὸν Ττίηο. ἔ ἀδύνατοι. ταῦτα] ἀεεοαὶ ἀδύ- 
χ λοιπά μοι] λοιπά μὲ Ν. Ττῖπο, νψατοι Ν. Ὑτίηο. πάντα ἢχο ταῦτα 
Υ ἀποπλήρωσον} ἀποπληρώσων Ν. Ὑγΐπο. Β. πὶ. Ρ. 

ΓΙΏ ΓΟ, 
ἜΝ 4 4 . .λλ᾽ }γ --: ἰϑεσο. οἵκ. Ν. ξ ἀλλὼ δη) δὴ οἱ, Ὑγχῖμο, τῆπο . μῴ πϑὴ 

ἃ ἐλέγομεν] λέγομεν Ἰτίῃο, Β εἰ δὲ] οὗ ὃὲ Ν. ΤΥΐπο. Β. τι. 
μή τι) μή τοι Ττίης. ᾿ ῬΥ. 

, ὁ ἀδικεῖν ἅμα] ἅμα ἀδικεῖν Β. ἡ φαίνονται --- λέγε οἵὰ. Τσίκο. 
ΣῈ. 8606. ᾿ς Ν. 
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ρ. 116. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΡΝΗΣ. Θ. 881: 
τιον σκεπτέον οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος ὁ λόγος, ἀλλὰ 
περὶ τοῦ, ὅν τινα τρόπον χρὴ ξῆν. Σχόπει δὴ, Ἐ ἔφη. Σκο-(966) 
πῶ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καί μοι λέγε" δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου ἔρ- δὸ 
γον; Ἔμοιγε. ᾿Δρ᾽' οὖν τοῦτο ἂν ϑείης καὶ ἵππου καὶ ἄλλου 
ὁτουοῦν ἔργον, ὃ ἂν ἢ μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τὶς, ἢ ἄριστα; 
Οὐ μανθάνω, ἔφη. ᾿41λ᾽ ὧδε" ᾿ ἔσθ᾽ ὅτῳ ἂν ἄλλῳ ἴδοις, ἣ 
ὀφθαλμοῖς; Οὐ δῆτα. Τί δαί; ἀκούσαις Ἢ ἄλλῳ ἢ ὠσίν; 
Οὐδαμῶς. Οὐκ οὖν "δικαίως ἂν ταῦτα τούτων φαμὲν ἔρ. 
γα εἶναι; Πάνυ γε. Τί δαί; μαχαίρᾳ ἂν “ ἀμπέλου, κλῆ- 
μα ἀποτέμοις, καὶ σμίλῃ, καὶ ἄλλοις πολλοῖς; Πῶς γὰρ 
οὔ; ᾿4λλ᾽ οὐδενί γ᾽ ἂν οἶμαι οὕτω καλῶς, ὡς δρεπάνῳ τῷ!116 
ἐπὶ τούτῳ ἐργασϑέντι. ᾿4ληθῆ. ἴά4ρ᾽ οὖν οὐ τοῦτο Ψούτου 
ἔργον ϑήσομεν; Θήσομεν μὲν οὖν. τ Νῦν δὴ οἶμαι ἄμει- 
νον ἂν μάϑοις, ὃ ἄρτι ἠρώτων πυνθανόμενος, εἰ οὐ τοῦτο 
ἑκάστου εἴη ἔργον, ὃ ἂν ἢ μόνον τι, ἢ κάλλιστα τῶν ἄλλων. 
ἀπεργάξηται. ᾿4λλὰ, ἔφη, μανθάνω τε, καί μοι δοκεῖ τοῦτο 
ἑκάστου πράγματος ἔργον εἶναι. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐχ 

᾿οὖν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ, ἧπερ καὶ ἔργον τεῖο 
προστέτακται; ἴωμεν δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν" ὀφθαλμῶν "φα- 

. μὲν ἔστι τὶ ἔργον. Ἔστιν. Ἶά4ρ᾽ οὖν καὶ ἀρετὴ ὀφθαλμῶν" 

ἐστι; Καὶ ἀρετή. Τί δὲ, ὥτων ἦν τι ἔργον; Ναί. Οὐκ 
οὖν καὶ ἀρετή; Καὶ ἀρετή. Τί δὴ "γὰρ καὶ περὶ τῶν ἄλ- 
λων; οὐχ οὕτως; Οὕτως ἔχει δή. "Δ4ρ᾽ " ἄν ποτε ὕμματα " 
τὸ αὐτῶν ἔργον καλῶς ἀπεργάσαιντο, μὴ ἔχοντα τὴν αὐτῶν 
οἰκείων ἀρετὴν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς ἀρετῆς καχίαν; Καὶ πῶς ἂν, 
ἔφῃ; τυφλότητα “ γὰρ ἴσωρ λέγεις, ἀντὶ τῆς ὄψεως. Ἥτις, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, “αὐτῶν ἡ ἀρετή" οὐ γαρ πω τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ 90 
εἰ "τῇ μὲν οἰκείᾳ ἀρετῇ τὸ αὐτῶν ἔργον εὖ ἐργάσεται τὰ ἐρ-(467) 
γαξόμενα, κακίᾳ δὲ κακῶς. ᾿4ληϑὲς, ἔφη, τοῦτό γε λέ- 
γεις. Οὐκ οὖν καὶ " ὦτα, στερόμενα τῆς ἀὐτῶν ἀρετῆς, 

Κ ἔφη οπι. Ἀ. Τυῖπο,Ἠ ι ἂν] οὖν Α. 

᾿ἐζμς ἤμοις Α τίνα Π,͵,͵)'Ὰ͵α Υ͂ ἕσως γὰρ]" γὰρ ἴδωρ Α. Β, 
“αὶ δικαίως ἂν] ἂν οἴω. Β, υνν αὐτῶν) δ᾽ Α. δι ρταεοσῖρίο 

ο ομιπέλου) ἂν ἀμπέλον Α. αὐτῶν. ἴπ Β. οπι. αὐεῶν. ἣν 
“ ἰις. , ; ἐγὼ ἀρετὴ Ὑτὶπο. , 

Ρ μὲν οὔ] ἀδεοδὲ μὲν Α. ς ι, 
4 νῦν δη-- πάλιν οἴ. Α. ΤΎΠΟ. Χτημ ἐ:] μὲν οτλ. Τύῖμο. 
Κ φαμὲν) μὲν Α, Ττίης. ) τοντο γε} γ8 ΟἿ, Τείης, 
5 γὰρ] γ᾽ ὧν ἁ. καὶ οπϊ. Τυΐπο. : ὠτα) τὰ Β. Ρ. πι. Τγηο,. 

’ 

᾿ 
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982 ΙΏΑΝΝΟΌ ΣΤΟΒΑΙΟΥ Τ. 9. 

κακῶρ τὸ " αὐτῶν ἔργον ἀπεργάσεται; Πάνυ γε. Τίθεμεν 
οὖν καὶ τὰ ἄλλα πάντα εἶρ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον; Ἔμοι- 
γε δοκεῖ. Ἶϑι δὴ, μετὰ ταῦτα τόδε σχέψαι. ἴθυχῆς ἔστι 
τι ἔργον, ὃ ἄλλῳ τῶν ὄντων οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ «ράξαις; οἷον τὸ 
Β γοιόνδε᾽ τὸ 5 ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ἄρχειν, “καὶ τὸ βουλεύεσθαι, 

ϑοκαὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ἔστιν ὅτῳ ἄλλῳ " ἢ ψυχῇ δικαίως 
ἂν αὐτὰ ξ ἀποδοῖμεν, καὶ φαῖμεν ὃἈ ἴδια ' ἐκείνης εἶναι; 
Οὐδενὶ ἄλλῳ. Τί δ᾽ Ἐαὖ τὸ ἕῆν; οὐ ψυχῆς ἔργον φήσομεν 
εἶναι; Μάλισι᾽ ἂν, ἔφην. Οὐκ οὖν καὶ ἀρετὴν φαμέν τινα 
ψυχῆς εἶναι; Φαμέν. "Ὧρ᾽ οὖν ποτε, ὦ Θρασύμαχε, ψυχὴ 
τὰ αὐτῆς ἔργα εὖ ἀπεργάσεται, στερομένη τῆς ᾿ οἰκείας ἀρε- 
τῆς, ᾽ ἀδύνατον; ἀδύνατον. ᾿ἀνάγχη ἄρα κακῇ ψυχῇ κα- 
κῶς ἄῤχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, τῇ δὲ ἀγαθῇ πάντα ταῦτα 
εὖ πράττειν. ᾿ἀνάγκη. Οὐκ οὖν ἀρετὴν μὲν ξυνεχωρήσαμεν 

ἀοψυχῆς εἶναι δικαιοσύνην, κακίαν δὲ ἀδικίαν; Ξυνεχωρήσα- 
μὲν γάρ. Ἢ μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ, καὶ ὁ δίκαιος ἀνὴρ, 
εὖ βιώσεται, κακῶς δὲ ὁ ἄδικος ; Φαίνεται, ἔφη, κατὰ τὸν 
σὸν λόγον" ἀλλὰ μὴν ὅ γε εὖ ξῶν, μακάριός τε καὶ εὐδαί- 
μων" ὁ δὲ μὴ, τἀναντία; Πῶς γὰρ οὔ; Ὃ μὲν δίκαιος ὥρα 

(968)εὐδαίμων, ὁ δ᾽ "ἄδικος ἄϑλιος; “Εστω, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν 
ἀἄϑλιόν γε οὐ λυσιτελεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Οὐδέποτε ἄρα,  εἷἦ μαχάριξ Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον ἀδι- 
κία δικαιοσύνης. 
64 "Ἐν ταυτῷ. 

560 ἢ" Ταῦτα μὲν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, “ μόγις διμνενεύχαμεν, καὶ 
ἡμῖν ἐπιεικῶς ὡμολόγηται, ταυτὰ μὲν ἐν πόλει, ταυτὰ δὲ 
ὃν ἑνὶ ἑχάστον τῇ ψυχῇ “γένη ἐνεῖναι, καὶ ἴσα τὸν ἀριϑμόν. 

ἃ αὐτῶν ομι. Β. Ρ". τι, Ττΐπο, πὶ ἀδύνατον  οπι. Β. τ. Ἀ. 
Ὁ τοιόνδε} τοσόνδε Β. τ. ἢ. Ὑχίπο. 
το, ' τ ἄδικος οπΣ. Β., πὶ. δρο. Τυΐπο. 
ς ἐμμελῆσϑαι) ἐπιμελεῖσθαι Ο66- ο ἔστω) ἔστωσαν Α. πι. εες. Β. 

ἸΘΥΪ ἸΏΔΥΡΟ. Α. 6Χ αἴῃ, εἴ Β. εχ χη. 866. 
ἐπὶ. ξωμελεῖσθαι Β. πι. Ῥγτ. Ὑτῖπο, Β αἱ ϑρασ) ὦ μακάριε ὃ. Α. Β. 

ὰ καὶ τὸ] τὸ οἵ. Β. πὶ. Ὁ. ξι. ξδ6ο. 

6 ἢ ψυχῇ) ἡ ψυχὴ Ττίπο. οι δφ: 
ἃ ἀποδοῖμεν)] ἀποδεῖμεν Β. ἃ δῖ. Τείπο. 5011. 1. Ρ. 44:1. 
Ν ἴδια] ἰδία Β. τΔ. Ῥσ. φάμεν Ο. 

ἐδία Ττίπο, Ὁ ταῦτα. Ὠεδιπὶ εἰπο ὑδαια δὰ 
Ϊ ἐκείνου) ἐκείνηρ Α. Ὑτίηο. οὐδένα ἂν ἔφη Α. 
κ᾿ αὖΊ ἂν Β, πι. ρ. Τχίπο, ς μόγις) μόλες Ν. 
Ι οἰκείας) ἐδίας Α. ἃ γένει] γένη Ὑτίῃο. 
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Ρ. 117. ΠΕΡῚ ΦΙΚΔΙΟΣΥΝΗΣ:. 9. 238 

Ἔστι ταῦτα. Οὐκ οὖν ἐκεῖνό γε ἤδη ἀναγκαῖον, ὡς πόλις 
ἦν σοφὴ, καὶ ᾧ, οὕτω καὶ τὸν ἰδιώτην, καὶ " τούτῳ “δοφὸν 
εἶναι; Τί μήν; Καὶ ᾧ δὴ ἀνδρεῖος ἰδιώτης . καὶ ὡς, ἢ τούτῳ 
καὶ πόλιν ἀνδρείαν" καὶ οὕτω καὶ τἄλλα πάντα πρὸς ἀρετν. 
ὡσαύτως ἀμφότερα ἔχειν ; ̓ἀνάγκη. [Καὶ δίκαιον ὃ δὴ, ὧ117 
Γλαύκων » οἶμαι , φήσομεν ἄνδρα εἶναι τῷ αὐτῷ τρόπῳ, 
ᾧπερ καὶ πόλις ἦν δικαία; Καὶ τοῦτο πᾶσα ἀνάγκη. .54λλ᾽ 
οὔπω μὴν τοῦτό γε ἐπιλελήσμεϑα, ὅτι ἐκείνη γε τῷ τὸ ξαυ- 
τοῦ ἕκαστον ἐν αὐτῇ πράττειν, τριῶν ὄντων γενῶν, δικαία 
ἦν. Οὔ μοι δοχοῦμεν , ἔφη, ἐπιλελῆσθαι. Μνημονευτέον ἄρα ᾿ 
ἡμῖν, ὅτε καὶ ἡμῶν ἕκαστος ὃ" ὅτ᾽ ἂν τὰ ' αὐτοῦ ἐν κὐὑτῷ 
πράττῃ, οὕτω δικαιότερός τδ ἔσται, καὶ τὰ αὐτοῦ πράττων. 10 
Καὶ μάλα, ἡ δ᾽ ὃς, βνημονευτέον. Οὐκ οὖν τῷ μὲν Κι λογι- 
κῷ ἄρχειν προσῆκον, σοφῷ ἄντι, Ἰ καὶ ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἁπά- 

. ὅηρ͵ ψυχῆς προμήϑειαν; τῷ δὲ ϑυμοειδεῖ ,ὑπηχόφ εἶναι, 
ἢ χαὶ ξυμμάχῳ τούτου; Πάνυ γε. Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐχ, ὥσπερ 
ἐλέγομεν, μουσικῆς καὶ γυμναστικῆς "κρᾶσις σύμφωνα αὐ-(269) 
τὰ ποιήσει, τὸ μὲν ἐπκιτείνουσα καὶ τρέφουσα λύγοιρ τὸ κα- 

λοῖς καὶ μαϑήμασι, τὸ δ᾽ ἀνιεῖσα, καὶ παραμυϑουμένη καὶ 
ἡμεροῦσα ἁρμονία τε καὶ ῥυδμῷ; Κομιδῇ γε, ἡ δ᾽ ὅρ. Καὶ9ο 
τούτω δὴ οὕτω τραφέντε, καὶ ὡς ἀληθῶς τὰ αὐτὰ μαϑόντε ."" 
καὶ παιδευϑέντε, προστήσετον τοῦ ἐπυϑυμητικοῦ γ) ὃ δὴ 
ὁ χρεῖττον τῆς ψυχῆς ἐν ἑκάστῳ ἐστὶ, καὶ χρημάτων " φύσει 
ἀπληστότατον " ὃ τηρήσετον, μὴ, τῷ πίμπλασθαι τῶν περὶ 
τὸ σῶμα καλουμένων ἡδονῶν πολὺ καὶ ἰσχυρὸν. γενόμενον, 
τοῦ τὰ αὐτοῦ πράττῃ, ἀλλὰ καταδουλώσασϑαι καὶ ἄρχειν 

εὐθέλῃ, ὧν οὐ ' προσῆκον αὐτῷ γε ἧ, καὶ ξύμπαντα τὸν 
βίον πάντων ἀνατρέψῃ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾽άρ᾽ οὖν, ἦνϑο 

6 τούτῳ] τοῦτο Τχΐπο. οὲ σθοχ Ὁ κρεῖττον πλεῖστον ΟΘόποΥ, 
ἀνδρεῖον. 

Σ ΩΣ τοῦτο Β 
, αἷ δὴ ἔφη. ὦ Ν. Ττίπο. 

μϑν, ὅπερ Τεῖπο. 
Ἀ ὅταν τὰ] ὅτου ἂν τὰ Ὑτχίπο, 

80. 
Ῥ φύσει οπι. Ν. Τχπο. 

ᾳ τῷ πίμπλασϑαι) τὸ πιμπλᾶ- 
σϑαι Ττίπο. 

Σ αὐτοῦ ἐν΄ αὐτῷ) αὐτοῦ ἕκαστον 
τῶν ἐν ἀ, Ν. Ττίηο, 

κ΄ λογικῷ] λογιστικῷ Β. Ν. 
ἔχοντι οπι. Β. 

πὶ καὶ ξυμμάχῳ] καὶ οπι. Ττῖκο, 
εἴ 810 ΖΏΟΧ δ:)186 ἡμεφοῦσα» 

πα χράσιρ]) κρίσις Β. Ν. 

τ οὐ τὰ αὐτοῦ) οὐκ αὐτὼ αὖ- 
τοῦ Ν. οὐκ αὖ τὰ αὐτοῦ πράττει 
Ττλης 

8 ᾿ἐδέλει ἐπιχειρήσδεταδτσο Οες- 
ὩΘΤΊ. 

ῖἴ προσῆκον) ᾧ οὗ προσῆχεν 
Ὑτίς, οἱ πῖοχ γένει Ῥτο γὲ ἧ. 
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94. ὀῸΙΘΑΝΝΟΙ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΡ ὁ Ο1.9. 
δ᾽ ἐγὼ, καὶ τοὺς ἔξωϑεν πολεμίους τούτω ἂν κάλλισεα " φυ. 
λαττοίτην, ὑπὲρ ἁπάσης τῆς ψυχῆς τὸ καὶ τοῦ σώματος, 
υνὸ μὲν “ χελευόμενον, τὸ δὲ προπολεμοῦν, ἑπόμενον " δὲ τῷ 
ἄρχοντι, καὶ τῇ ἀνδρείᾳ Υ ἐπιτελοῦν τὰ βουλευθέντα. “Ἐστί 
ταῦτα. Καὶ ἀνδρεῖον δὴ, οἶμαι, τούτῳ τῷ μέρει καλοῦμεν 
ξνα' ἕκαστον, ὅτ᾽ ἂν αὐτοῦ τὸ ϑυμοειδὲς διασώξῃ διά τε λυ- 
«ὧν καὶ ἡδονῶν τὸ " ὑπὸ τοῦ λύγου παραγγελθὲν δεινόν τε 

40 καὶ μή. ᾿Ορϑῶς γε, ἔφη. Σοφὸν δέ γε ἐκείνῳ τῷ σμικρᾷ 
μέρει, "πῶς ἦρχέ τε ἐν αὐτῷ, καὶ ταῦτα παρήγγελλεν, ἔχον 
αὖ κἀκεῖνο ἐπιστήμην ἐν αὐτῷ τὴν τοῦ ξυμφέροντος ἑκάστοτε, 

καὶ ὅλῳ τῷ κοινῷ σφῶν αὐτῶν τριῶν ὄντων. Πάνυ μὲν οὗν. 
Τί δέ; ᾿ σώφρονα οὐ τῇ φιλίᾳ, καὶ τῇ ξυμφωνίᾳ τῇ αὐτῶν 

(Ὡ70)τούτων, ὅτ᾽ ἂν τό τε ἄρχον καὶ “ τὼ ἀρχομένω “ ὁμοδοξῶσιν, 
ὡς δεῖν ἄρχειν τὸ λογιστικὸν, καὶ μὴ στασιάσωσιν “αὐτῶ; 
Σωφροσύνη γ᾽ οὖν, ἢ δ᾽ ὃς, οὐκ ἄλλο τί ἐστιν, ἢ τοῦτο, 

δοπόλεώς τε καὶ ἰδιώτου " ἀλλὰ μὲν δὴ δίκαιός γε, 5 ὡς ποῖ- 
λάκις λέγομεν, τούτῳ καὶ οὕτως ἔσται. ἦ Πολλὴ ἀνάγκη. 
Τί οὖν; εἶπον ἐγώ" μή πη ἡμῖν ἀπαμβλύνεται δ ἄλλο τι 
δικαιοσύνη ἢ δοκεῖν εἶναι, ἢ ὅπερ ἐν τῇ πόλει ἐφάνη; Οὐκ 
ἔμοιγε, ἔφη, δοκεῖ. ἴῶΩδε γὰρ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ' πάντα παντά. 
σαασιν ἂν βεβαιωσαίμεθϑα, εἴ τι ἡμῶν ἔτει ἐν τῇ ψυχῇ ἀμ- 
φισβητεῖ, τὰ φορτικὰ αὐτῷ προσφέροντες. Ποῖα δή; Οἷον 

118 εἰ δέοι ἡμᾶς ᾿' ἀνομολογεῖσϑαι περί τὲ ἐκείνης τῆς πόλεως, 
καὶ τοῦ ἐκείνῃ ὁμοίως πεφυκότος τὲ καὶ τεϑραμμένου ἄν. 
δρὸς, τ᾽ ἐδόκει ἂν παρακαταϑήκην χρυσίου ἢ ἀργυρίου ϑεξά- 4 
μενοβ ὁ τοιοῦτος ἀποστερῆσαι, τίνα ἂν οἴει οἰηϑῆναι τοῦτο 

αὐτὸν " δρᾶδαι μᾶλλον, ἢ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι; Οὐδένα ἄν, 

ν φυλάντοι τὴ»] δὲς Τίς, [0.}} ἃ τὸ λογισεικὸν ὁμοδοξῶσιν δεὶν 
πν δΔηῖο τοῦτο. στο τὴν δδ- ἄργειν Ν. Ἰσίησ. 
) εἴ τοῦ πιαυβοὸ Οεσποσί. , 

Ὑ κελευόμενον] βουλενόμενον 6 ὡς πολλάχις) ᾧ 4. Ἔσιυο. 

λᾶς. Οεβηοτὶ. Μοχ προσπολε- Σ πολλὴ) πολὺ Ὑγτίης. 
οὖν Ττὶηο. . μ χ δὲ τῷ] δὲ οπι, ΤΥΐπο. ε ἄλλο τι] τι οπι. Ὑτίμο. 

Υ ἐπιτελοῦν] ἐπιμελοῦν Ν. Ἐ. ἃ δοκεῖν] δεῖ ΟΘεέπεσὶ ὩΕΔΥρβῸ. 

γον Ὑπίπαν λόγον) ὑπὸ σὸν λό- Σ πάντα) 44]. αδεεῖ." Ὁ 651. σδτᾷ, 

ἃ πῶς] τῷ δ τῖδυβὸ (Ἰθβῃεσί. κ ὧν ὁμολογεῖσθαι) ἀνομολογεῖ- 
» σῶφρον ὥὦου) σώφρονα οὐ σϑαι Β. 

Οεδβθοσὶ πῖδσρο. 1 ἐδόκει) εἰ δοκεῖ Οϑεμοχὶ πρεί- 
ο τῷ ἀρχομένῳ] τῶν ἀρχομένων ρο. 

Ἰσίας: μ πὶ δρᾶσαι) δράσθαι Β. 
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"118. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ͂Σ. Θ. κ48ὅ 

ἴφη. Οὐκ οὖν καὶ 5 εροσυλιῶν καὶ κλοπῶν καὶ πίροδο- 
τῶν, ἢ 5 ἰδιαίτερον, Ἶ δημοσίᾳ πόλεων, ἐκτὸς ἂν οὗτος εἴη; 
Εἰχτός. Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁπωστισγεοῦν ἄπιστος, ἢ κατὰ τοὺς 

"ὄρκουθ, ἢ κατὰ τὰς ἄλλας ὁμολογία. Πῶς γὰρῖο 
ἵν; ἸΜοιχεῖαί γε μὴν, καὶ γονέων ἀμέλειαι, καὶ ϑεῶν ἀϑε- 
γαπευσίαι παντὶ ἄλλῳ μᾶλλον, Ἃ τῷ τοιούτῳ “ πρθοσή- 
ἰουσι. Παντὶ μέντοι, ἔφη. Οὐκ οὖν τούτων πάντων αἴ- 
ον, ὅτι " αὐτὸ τῶν ἐν αὐτῷ ἕχαστον " τὰ αὐτοῦ πράττει ἀρ- 
ἧς τὸ πέρι καὶ τοῦ ἄρχεσθαι; Τοῦτο μὲν ᾿ δὴ οὖν, καὶ(271) 
γὐδὲν "ἄλλο. Ἔτι οὖν ἕτερον ζητεῖς δικαιοσύνην εἶναι, ἢ . 
'᾿χύτην τὴν δύναμιν, ἢ τοὺς ἐοιούτους᾽ ἄνδρας τε παρέχεται 
ιαἱὶ πόλεις; Μὰ δἰ, “ἠδ᾽ ὃς, οὐκ ἔγωγε. Τέλεον ἄρα 
Ἱμῖν τὸ ἐνύπνιον ἀποτετέλεσται. ὃ ἔφαμεν ὑποπτεῦσαι, ὡς 20 
φθὺς "ἀρχόμενον τῆς πόλεως οἰκχίξειν, κατὰ θεόν τινα εἰς 
ἰρχήν τὸ καὶ τύπον τινὰ τῆς δικαιοσύνης κυινδννεύομεν ἐμ- 
ἰξβηκέναι. Παντάπασι μὲν οὖν. Τὸ δέ γε ἦν ἄρα, ὦ Γλαύ- 
ὧν, διὸ καὶ ὠφελεῖ εἴδωλόν τι τῆς δικαιοσύνης, τὸ, τὸν 
ιὲν σχυτοτομικὸν φύσει ὀρϑῶς ἔχειν σκυτοτομεῖν, καὶ ἄλλο 
ιηδὲν πράττειν " τὸν δὲ τεχτονιχὸν τεκταίνεσθαι, καὶ τὰ 
ἰλλα δὴ οὕτω. Φαίνεται. Τὸ δὲ γε ἀληϑὲς., τοιοῦτόν τι ἦν, 
ὃς ἔοικεν, ἡ δικαιοσύνη, 1 ἀλλ᾿ οὐ περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν " τῶν 80 
εὐνοῦ, ἀλλὰ περὶ τὴν ἐντὸς ὡς ἀληθῶς, περὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ 
εὑτοῦ, μὴ ἐάσαντα τὰ ἀλλότρια πράττειν ἕκαστον. ἐν ἕἑαυ- 
ᾧῷ. μηδὲ πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν ν ψυχῇ 
νη" ἀλλὰ τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα " ἐνθυμούμενον, καὶ ἄδξαντα 
ειὐτὸν αὐτοῦ καὶ κοσμήσαντα, καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ, 
ιαὑ. συναρμόσαντα ὃ τρία ὄντα, ὥσπερ ὅρους τρεῖς ἁρμονίας 

ΓῊ ἡεροσολειῶν] ἑεροσυλεῶν Α. Β, νν ἦ δ᾽ δο] ἦν δ᾽ ὃς Α. Β. 
Ώ. 
ο ᾿Ιδιαίτερον] ἰδία ἑτέρων πιδτ- χόμενοι ἐς ὄμενος Α. Μοχ 

[ο Οεεδηεσ. ψγΜοϊατϊε ρῥχοουϊάμθίο τοῦ 5 δ γε τίη ς ἷ - 
ἑταίρων 6 Ῥἰδίοῃβ. Υ ἀλλ᾽ οὐ) δλλ᾽ ὅτι Α. Ὁ. τπ| 
Ῥ τοὺς ὅρκους] οἴκους Α. Το, ὁ 

4 προσήκουσι] προπίκουσι Ττίης. Ττίης. ἄλλο τι Β. Α. εχ 6ῃ}. 

τ αὐτὸ τῶν] αὖ τούτων Α. Β. ὴν 
τ. 866. αὖ τοῦτο Β. τ. Ὁ. Τγίπο. τ τῶν αὐτοῦ) τῶν" αὐτοῦ Α. οἱ 

8 τὰ οἴῃ. Α, Ττίπο. ἴΏΟΧ τῶν Ρ7ο τὴν. τὴν αὐτοῦ 
ι δὴ οὖὗὐ»] δὴ ομι. Α. θὲ Ἰῶοχ ἘὙτίπο. 

ιαλ οὔν. Τσῖηο. ἃ ἐνθυμούμενον) ἐνθέμενον» Οε8- 
ν ἄλλο τι. τί οὖν) ἄλλο. ἔτι οὖν πιετὶ τῶᾶγβο, 

Δ. τιμῆς, ᾿ ᾿ " τρία ὄνεα] οπι. Α. Ν. Ττπο, 
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, ἀτεχνῶς, γεάτης τὰ καὶ ὑπάτης᾽ καὶ μέσης, καὶ εἶ ἄλλ᾽ 
ἅττα μεταξὺ τυγχάνει “ ὄντα, πάντα ταῦτα ξυνδήσαντα ᾿ 

ἀρχαὶ παντάπασιν “ ἕνα γενόμενον, καὶ ἔκ πολλῶν σώφρονα 
καὶ ἡρμοσμένον, οὕτω δὴ πράττειν ἤδη, ἐάν τι πράτεμ, ἢ 
περὶ χρημάτων κτῆσιν, ἢ περὶ σώματος ϑερακπείαν, ἢ καὶ 
“περὶ πολιτικόν τι, ἢ περὶ τὰ ἴδια ξυμβόλαια" ἐν πᾶσι 

(ο72)τούτοις ἡγούμενον καὶ ὀνομάζοντα δικαίαν μὸν καὶ καλὴν 

σαρᾶξιν, ἢ ἂν ταύτην τὴν ἕξιν σώξῃ τὸ καὶ συναπεργάξηται; 
σοφίαν δὲ, τὴν ἐπιστατοῦσαν ταύτῃ τῇ πράξει ἐπιστήμην" 
ἄδικον δὲ πρᾶξιν, “ἢ ἂν ἀεὶ ταύτην ἱλύῃ" ἀμαϑίαν τε, ὡς 

δοτὴν ταύτῃ "ἂν ἐπιστατοῦσαν δόξαν.  Παντάπασιν, ἢ δ᾽ ὃς, 
ὦ Σώκρατες, ἀληϑὴ λέγεις. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τὸν μὲν διί- 

'φκαίον καὶ ἄνδρα καὶ πόλιν καὶ δικαιοσύνην, ὃ ὃ τυγχάνει ἐν 
αὐτοῖς ὃν, εἰ ' φαῖμεν εὐρηκέναι, οὐχ ἂν "πάνυ τι, οἷμαι, δό- 
ξαιμεν ψεύδεσθαι. Μὰ “ί᾽ οὐ μέντοι, ἔφη. ᾿ Φῶμεν ἄρα; Φώ. 
μεν. Ἔστω δὴ, ἦν δ᾽ ἐγώ" μετὰ, γὰρ τοῦτο σκεπτέον, οἶμαι, 
ἀδικίαν. 4ήλον. Οὐκ οὖν στάσιν τινὰ αὖ τριῶν ὄντων τού- 

1ϑτῶν δεῖ αὐτὴν εἶναι καὶ " πολυπραγμοσύνην καὶ ἐπανάστα- 
σιν μέρους τινὸς τῷ ὅλῳ τῆς ψυχῆς, ἵνα ἄρχῃ ἐν αὐτῇ οὐ 
προσῆκον, ἀλλὰ τοιούτου ὄντος φύσει, "οἵου πρέπειν αὐτῷ 
δουλεύειν, τῷ τοῦ ἀρχικοῦ γένους ὄντι" τοιαῦτ᾽ ἅττα, οἷ- 
μαι, φήσομεν καὶ τὴν «τούτων ταραχὴν καὶ πλάνην εἶναι, 
τήν τε ἀδικίαν, καὶ ἀκολασίαν, καὶ δειλίαν, καὶ ἀμαϑίαν, 
καὶ ξυλλήβδην πᾶσαν χαχίαν. " Ταῦτα μὲν οὖν ταύτῃ, ἔφη. 

Ἰοούκ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ "τὸ ἄδικα πράττειν καὶ τὸ ἀδικεῖν, 
᾿ς καὶ αὖ τὸ δίκαια ποιεῖν, πάντα ταῦτα τυγχάνει ὄντα κα- 

ς ὄντα] ἕοντα Α. 
ὰ ἕνα γενόμενον καὶ οπι. Α. 

ὉΝὲ γενόμενον δαάϊίππι ρμοεῖ σα- 
φρονα. 

6 περὶ οἴ. Τύΐης. 

ε ἣ ἂν ἀεὶ] ἣν ἀεὶ Τείπο. 
αὦ λύῃ) λύει Α. πιοχ πεβοῖο δὴ 
ἀετι ἐμαϑία. ἧς, εἷος οοτίο ΤΙὶπο. 

Β ἂν] αὖ Β. πι. δεο, 
Ὦ ὃ τυγ.] ὃς τ. Α. Ττίης, 
ἦ φαῖμεν] φαμὲν Α. Ττίμο, 

πάνυ τι) πάνυ τοι Α. 
1} φῶμεν] φαμὲν Ττίμσ. 

πὶ ἔστι) ἔσεω Α. Ὑτίησ, 
᾿Ὶ πολυπραγμοσύνην ἀλλοτριο-- 

πραγμοσύνην} ἀἱ ἀλλοτριοπραγμοσύ- 
ψην οὔ. ἡ Ὑτίησ. 

ο οἵου] οὐ Α. Ττίπο. κρέκει 
Ὑτίμηο. ͵ 

Ῥ δουλεύειν ζικοῦ τοῦ δ᾽ οὖν 

δουλεύειν ἀρχικοῦ γένους ὄντος 
Α. τοῦ δ᾽ αὖ δουλεύειν ἀρχιποῦ 
γίνους ὄντος Ττίηο, 

ου 
4 τούτων} τούτων Α. τούτον 
ΤΟ. 
Σ ταῦτα τας δὰ ἄλλο ὑπ᾽ ἄϊ- 

λου οἴΏ. Α, αὐτὰ μὲν οὖν ταῦτα 
Ττίμο, 

« τὸ ἄδικα) τὰ ἄδικα Β. 
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τάδηλα ἤδη σαφῶς, ἥπερ καὶ ἡ ἀδικία καὶ δικαιοσύνη; 
Πῶς: δή; “Ὅτι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τυγχᾶνϑι οὐδὲν διαφέροντα τῶν 

ὑγιεινῶν τὸ καὶ νοσωδῶν, ὡς ἐκεῖνα ἐν σώματι, ταῦτα ἕν. τῇ 

ψυχῇ. Πῆ; ἔφη. Τὰ μὲν που ὑγιεινὰ ὑγίειαν ἐμποιεῖ" "τὰ. δὲ(9. 78) 
νοσώδη, νόσον. Ναί. Οὐκ οὖν καὶ τὸ μὲν δίκαια πράτ- 
τειν δικαιοσύνην ἐμποιεῖ" ἃ τὸ δὲ ἄδικα, ἀδικίαν; ᾿Δνάγκη. 
Ἔστι δὲ τὸ μὲν ὑγίειαν ποιεῖν, τὰ ἐν τῷ σώματι κατὰ φύ- 
σιν “ χαϑιστάναι, κρατεῖν τὸ καὶ κρατεῖσθαι ὑπ᾽ ἀλλήλων" 30 
τὸ δὲ νόσον, παρὰ φύσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι " ἄλλο ὑπ᾽ 
ἄλλου. "Ἔστι γάρ. ΤΟύχ οὖν αὖ, ἔφην, τὸ δικαιοσύνὴν 
ἐμποιεῖν, τὰ ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ φύσιν καϑιστάναι, ὅ κρατεῖν 
τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ᾽ ἀλλήλων" τὸ δὲ ἀδικίαν, παρὰ φύσιν 
ἄρχειν τὸ καὶ ἄρχεσθαν " ἄλλο ὑπ’ ἄλλου; Κομιδῇ, ἔφη. 
᾿Δρετὴ μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἢ ὑγίειά τέ τις ἂν εἴη, καὶ κάλλος 
καὶ εὐεξία ψυχῆς ᾿ κακία δὲ, νόσος τὲ καὶ αἶσχος καὶ 
ἀσθένεια. Ἔστιν οὕτως. Ἶάρ᾽ " οὖν οὐ καὶ τὰ μὲν καλὰ 30 
ἐπιτηδεύματα εἰς ἀρετῆς χτῆσιν φέρει, τὰ δὲ αἰσχρὰ εἷς 
κακίας; ᾿Ανάγκη. Τὸ δὴ λοιπὸν ἤδη, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἐστι 
σκέψασθαι, πότερον αὖ λυσιτελεῖ, δίκαιά τε πράττειν, καὶ 
καλὰ ἐπιτηδεύειν, καὶ εἶναι δίκαιον, ἐάν τε “ λανϑάνῃ, ἐάν 
τε μὴ, τοιοῦτος ὦν᾽ ἢ ἀδικεῖν τὸ καὶ ἄδικον εἶναι, ἐάν περ 
μὴ διδῷ δίκην, " μηδὲ βελτίων γίγνηται κολαζόμενος. ᾿Αλλὰ, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, γελοῖον ἔμοιγε φαίνεται τὸ σκέμμα γί- 
γνεσθαι ἤδη, εἰ τοῦ μὲν σώματος τῆς φύσεως διαφϑείρο- 
μένης δοκεῖ οὐ βιωτὸν εἶναι, οὐδὲ μετὰ πάντων σιτίων τε 40 
«αἱ ποτῶν καὶ παντὸς πλούτου καὶ πάσης ἀρχῆς, τῆς δὲ 
αὐτοῦ 'τούτου, ᾧ ἑῶμεν ̓ φύσεως ταραττομένης τε καὶ δια- 
φϑειρομένης, βιωτὸν ἄρα ἔσται, ἄν περ τὶς ποιῇ, ὃ ἂν βου-(974) 
ληθϑῇ., ἄλλο πλὴν τοῦτο, ὁπόϑεν κακίας μὲν καὶ ἀδικίας 
ἀπᾳλλαγήσεται, δικαιοσύνην δὲ καὶ ἀρετὴν κτήσεται, ἐπεὲ- 
δή γ86 ἐφάνη γε ὄντα ἑχάτερα, δοῖἷα ἡμεῖς διεληλύϑαμεν. 

ε ἐμποιεῖ») ἐμποιεῖ Ττίπο. Ιάοσα ἃ ἄλλο οπϑ, Ττίδο. 
Ὅδοχ πρ Ὁ ὑγεία) ὑγίεια Α. 

ν τὸ δὲ]. τὸ δὲ Ὑτίηο. ς οὖν οὐ] Ὠεδεὶ οὐ Β. πι. Ῥ ΤΥ. 
ι τὸ ἄδικα) τὰ ἄδικα Β. ἃ λανθάνῃ) μανϑάνη ΤΥ. Β.πα.Ρ 
ν καϑιστάναι--- παρὰ φύσιν ὟΣ, λανθάνει πι.δ6ς. 

Τλΐπο, 6 μηδὲ] χαὶ Α. 
χ ἄλλο ὑπ ἀλλ᾽ οὐχ ὑπ᾿ Ττῖπο, ὀἔ τούτου] τοῦ Α. Τ' 
Υ οὔκουν αὖ] οὔχουν ἂν Β. 8 οἷα) οὗὨἨ δ᾽ Α. οὐδ᾽ "Ἐ. εἰ δ᾽ 
4 κρατεῖν τὸ καὶ] κρ. καὶ Τεῖδο. Τηηο. 



1. 9. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥΡ 

5 Γελοῖον γὰρ, ἦν δ᾽ ἐγώ" ἀλλ᾽ ὅμως ἐπείπερ ἐνταῦϑα ἔλη- 
60λύϑαμεν ὅσον οἷόν τε σαφέστατα κατιδεῖν, ὅτε ταῦτα οὕτως 

ἔχει, οὐ λρὴ ἀποχάμνειν. Ἥκιστα, ψὴ τὸν “Γ᾽, ἔφη, πάντων 

258 
ἰ 

Ἂ ἀποκνητέον. 

65 "Πλάτωνος τῇ ὃ Πολιτείᾳ. 

δ Εἷεν δὴ, εἶπον, ἐπειδὴ ἐνταῦϑα λόγου γεγόναμεν, ἄνα. 
λάβωμεν τὰ πρῶτα “λεχϑέντα, δι’ ἃ δεῦρ᾽ ἤχομεν" ἦν δὲ 
που λεγύμενον, λυσιτελεῖν ἀδικεῖν τῷ τελέως μὲν ἀδίκῳ, δο-᾿ 

ξαξομένῳ δὲ δικαίῳ, ἢ οὐχ οὕτως ἐλέχϑη; Οὕτω μὲν οὖν. 
1920 Νῦν δὴ, ἔφην, αὐτῷ διαλεγώμεϑα, ἐπειδὴ διωμαλογησάμε- 

θα," τό τε ἀδικεῖν καὶ τὸ δίκαια πράττειν, ἣν ἑκάτερον ἔχει δύ- 
ναμιν. Πῶς, ἔφη; Εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ, ἵνα 
εἰδῇ ὁ ἐκεῖνα λέγων, οἷα ἔλεγε. Ποίαν τινά; ἡ δ᾽ ὅς. Τῶν 
τοιούτων τινὰ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, οἷαι μυθολογοῦνται παλαιαὶ γε- 
νέσθαι φύσεις, ἥ τε Χιμαίρας καὶ ἡ Σκύλλης καὶ Κερβέρου, 
καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ λέγονται ξυμπεφυχυῖαι Ἁ ἰδέαι 

10 πολλαὶ εἰς ἕν γενέσθαι. Μέγονται γὰρ, ἔφη. ς ἤλάττε τοί- 

γυν μίων μὲν» ἰδίαν ϑηρίου ποικίλου καὶ πολυχεφάλου, ἡ ἡμέ: 

ρων δὲ ϑηρίων ἔχοντος κεφαλὰς κύχλῳ καὶ ἀγρίων, καὶ 
δυνατοῦ μεταβάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὐτοῦ πάντα ταῦτα. ΖἜει- 

νοῦ πλάστου, ἔφη, τὸ ἔργον' ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ “ εὐπλαστύ- 
τερον δχηροῦ καὶ τῶν τοιούτων λόγος, πεπλάσϑω. Μίαν δὴ 

(Ωγδ)τοίνυν ἄλλην ἰδέαν λέοντος, μίαν δ᾽ ἀνθρώπου, πολὺ δὲ μέ. 
γιστον ἔστω τὸ πρῶτον, καὶ δεύτερον, τὸ δεύτερον. Ταῦτα, 

ϑοἔφη, ῥάω, καὶ πέπλασται. ἢ Σύναπτε τοίνυν αὐτὰ εἷς ἣν 
τρία ὄντα, ὥστε πῆ ξυμπεφυκέναι ἀλλήλοις. Συνῆκται, 
ἔφη. Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἔξωϑεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀν- 
ϑρώπου, ὥστε 'τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ἐντὸς ὁρᾶν, ἀλλὰ "τὸ 
ἔξω μόνον ἔλυτρον ὁρῶντι, ᾿ὲν ξῶον φαίνεσθαι, ἄνθρωπον. 

ἢ γελοῖον -- ἐληλύθαμεν οπι. Α. 
Τυτίηςσ, 

65. 
ἃ ϑῖο ἔεγα Τυΐθο υδὲ ἐν ῥτὸ 

9. δὲ1]), ΙΧ. Ρ. 588. 
Ὁ ΕΠὲν τδαθ δὰ μὴ λανθαρε- 

τον ἢ. 66. Ρ. 122, 32. σαϊ. ΔΑ, 
ο λεχθέντα) λεγχϑέντα Β. 
ὰ εἰδέα! αἱ εἰδέαε Τ της. 
ς πλάετεὶ] πράτεε Ν, Ττίμο. ΜῸΣ 

᾿ς ἰδέαν Τχὶμο. : 

ξ εὐκλαστότερον) μυϑοπλαστότε- 
ρον Ν. Ὑσῖπο, γοϊιεχεῖπο μῦϑος 
πλαστότερον ἢ 

ξ κηροῦ] καιροῦ Β. 

ἢ σύναπεε] σύναπται Ὑτίπο.͵ 

ἱ τῷ μ. δυναμένῳ] τῶν μ. δυ- 
Ψψαμένων Τυΐμο. 

Κκ εῷ ἔξω] ἀπ᾿ ἕξω Ττίης, 
Ι ἂν ξώο»} ἕν ζ. 'Γχίῃο. πρὶ ΞῸΣ 

τοῦτο οἱ οὐδὲ, 
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Περιπέπλασται, ἔφη. “Δέγωμεν δὴ, τῷ λέγοντι ὡς λυσῖτε- 
λεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ πράττειν οὐ 
ξυμφέρει, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φησὶν, ἢ λυσιτελεῖν αὐτῷ, τὸ πάν- 
τοδαπὸν ϑηρίον εὐωχοῦντι, ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ 80 
τὰ περὶ τὸν λέοντα" τὸν δὲ. ἄνϑρωπον λιμοχτονεῖν, καὶ ποιεῖν 

᾿ ἀσϑενῇ, ὥστε ἔλκεσϑαι, ὅπη ἂν ἐκείνων ᾿ ὁπότερον ἄγῃ, καὶ 
μηδὲν "ἕτερον ἑτέρῳ συνεϑίξειν, μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐᾶν 
αὐτὰ ἐν αὐτοῖς δάκνεσθαί τε, καὶ μαχόμενα ἐσϑίειν ἄλλη- 
λ.. Παντάπασι ; γὰρ, ἔφη, ταῦτα λέγει, ὁ τὸ ἀδικεῖν ἐπ- 
αινῶν. Οὐκ οὖν αὖ ὁ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν, φαίη 
ἂν " δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν, ὅϑεν τοῦ ἀνϑρώ- 
φτοῦ ὁ Ῥέντὸς ἄνϑρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος, καὶ τοῦ πολυ- 40 
κεφάλου «ϑρέμματος ἐπιμελήσεται, ὥσπερ γεωργὸς τὰ μὲν 
ἥμερα τρέφων καὶ τιϑασσεύων, τὰ δ᾽ ἄγρια ἀποκῳλύων 
φύεσθαι, ξύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέοντος φύσιν, καὶ 
κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλήλοις τϑ 
"καὶ «αὐτῷ, τοὔτω ϑρέψει; Κομιδῆ γὰρ αὖἡ λέγει ταῦτα, δ᾽ 
τὸ δίκαιον ἐπαινῶν. "Κατὰ πάντα δὴ τρόπον ὁ μὲν τὸ δί- 
καιον ἐγκωμιάζων ἀληθῆ ἂν λέγοι, ὁ δὲ τἄδικα, ψεύδοιτο" 
ἑπρός τὸ γὰρ ἡδονὴν καὶ πρὸς εὐδοξίαν καὶ ὠφέλειαν σκο-(276) 
πουμένῳ, ὁ μὲν ἐπαινέτης τοῦ δικαίου ἀληϑεύει, ὁ δὲ “ψέχτης 60 " 
οὐδὲν ὑγιὲς, οὐδὲ εἰδὼς ψέγει, ὅ τι ψέγοι. οὔ μοι δοκεῖ, ἢ 
δ᾽ ὃς, οὐδαμῇ γε. Πείϑωμεν τοίνυν αὐτὸν͵ πράως, οὐ γὰρ 
ὁχὼν ἁμαρτάνει, ἐρωτῶντες" ἾΩ μακάριε, οὐ καὶ τὰ δ" καλὰ 
«αἱ τὰ αἰσχρὰ νόμιμα Σ διὰ τὰ τοιαῦτα ἂν φαῖμεν γεγονέναι; 
«τὰ μὲν καλὰ, τὰ ὑπὸ τῷ ἀνϑρώπῳ, μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὰ 
ὑπὸ τῷ ϑείῳ, τὰ ϑηριώδη ποιοῦντα τῆς φύσεως" αἰσχρὰ Υ δὲ, 
τὰ ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ τὸ ἥμερον " δουλούμενα; συμφήσει, ἢ πῶς; 131 
᾿Εὰν ἐμοὶ, ἔφη, "πίθϑηται. Ἔστιν οὖν, εἶπον, ὅτῳ λυσιτε- 
λεῖ ἐκ τούτου τοῦ λόγου χρυσίον λαμβάνειν ἀδίκως, εἴπερ 

᾽ 

᾿ γῇ ὁπότερον πρότερον Ὑτίπο. ὅτι ψέγοε οἵα. Ὑσίπο Μοχ 14. 
τ ἑτέραν εἷο Ττΐπο. Β85. οπι. Β, Πίθωμεν. 

οὐ ὅε»} δεῖ Ν. Ττίος, πράττει ον καλὰ] πολλὰ Ν. Β. 
Ῥ ἐντὸς) αὐτὸς Ν. Β, Χ διὰ τὰ τοιαῦτα φαμεν] δια- 

εξάττοι ἂν φαμὲν Ττῖμο, 
Υ δὲ τὰ τὰ ὑπὸ) ἣ Ω Τχίης, 5. 

λούμενα όμενοι 
4 κατὰ) καὶ Ν. Τυῖπο. μι 
τ “τρόρ τὸ γὰρ], τε τη. Ττίῃσ, δουλούμενον ν ΣΤᾺ 

Ὗ ψέχτηρ) ψεύκετης Ν. Ἰχίησ, ἃ πίθηται) τίϑεται Β. 

᾿ ϑρέμματος) ϑέματος Ν. Τσίησ. 
Σ οὕτω ϑροέψει οι. Ν 



Ἰ 

240 ᾿ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ Ἐ11.9. 

δ χοιόνδε τὶ γίγνεται, λαμβάνων τὸ χρυσίον, ἅμα καταδου- 
λοῦται τὸ βέλτιστον αὑτοῦ τῷ μοχϑηροτάτῳ; “ἢ εἰ μὲν λα- 
βὼν χρυσὸν, υἱὸν ἢ ἢ ϑυγατέρα ἐδουλοῦτο, καὶ ταῦτ' εἷς ἀγρίων 
τὸ καὶ κακῶν ἀνδρῶν, οὐκ ἂν αὐτῷ ἐλυσιτέλει, οὐδ᾽ ἄν 

,Ἰοπάμπολυ ἐπὶ τούτῳ λαμβάνοι; εἰ δὲ τὸ αὐτοῦ ϑειότατον 
ὑπὸ τῷ “ ἀϑεωτάτῳ τε καὶ μιαρωτάτῳ δουλοῦται, καὶ μηδὲν 
ἐλεεῖ, οὐχ ἄρα ἄθλιός ἔστι, καὶ πολὺ ἐπὶ δεινοτέρῳ ὀλέθρῳ 
χρυσὸν δωροδοκεῖ, “ ἢ ᾿Εριφύλη ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς. ψυχῇ τὸν 
ὅρμον δεξαμένη; πολὺ μέντοι, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Γλαύκων" ἐγὼ 
γάρ ἴσοι ὑπὲρ ἐκείνου ἀποχρινοῦμαι. Οὐκ οὖν χαὶ τὸ ἀκο- 
λασταίνειν οἴει διὰ τὰ τοιαῦτα πάντα ψέγεσθαι, ὅτι ἀνίε- 

90ται ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ δεινὸν τὸ ᾿μέγα ἐχεῖνο καὶ πολυειδὲς 
᾿ϑρέμμα εἰς ἐλευϑερίαν πέρα τοῦ δέοντος; 4ἤἢλον, ἔφη. Ἢ δ᾽ 

(277)αυϑάδεια καὶ δυσκολία ψέγεται, οὐχ ὅτ’ ἂν τὸ λεοντῶδες καὶ 
ὀφεῶδες αὔξηται, καὶ " συντείνηται ἀναρμόστως; Πάνυ μὲν 
οὖν. ' Τρυφὴ μὲν οὖν καὶ μαλϑακία οὐκ ἐπὶ τῇ αὐτοῦ τού- 
του χαλάσει τε καὶ ἀνέσει ψέγεται, ὅτ᾽ ἂν ἐν αὐτῷ δειλίαν 
ἐμποιῇ; Τί μήν; Κολακεία δὲ καὶ ἀνελευϑερία, οὐχ ὅτ᾽ ἂν 

βοτὶς τὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ ϑυμοειδὲς ὑπὸ τῷ ὀχλώδει ϑηρίῳ "ποιῇ, 
καὶ ἕνεκα χρημάτων καὶ τῆς ἐκείνου ἀπληστίας προπηλαχι- 
ξόμενον ἐϑίξῃ ἐκ νέου ἀντὶ λέοντος πίϑηκον γίγνεσϑαι; Καὶ 
μάλα, ἔφη. Βαναυσία δὲ καὶ χειροτεχνία διὰ τί, οἴει, ὄνει- 
δος φέρει; ἢ δι' ἄλλο τι φήσομεν, ἢ ὅτ᾽ ἄν τις " ἀσθενὲς 
φύσει ἔχῃ τὸ τοῦ βελτίστου εἶδος, ὥστε μὴ ἂν δύνασθαι 
ἄρχειν τῶν " ἐν αὐτῷ θρεμμάτων, ἀλλὰ ϑεραπεύειν ἐκεῖνα, 
καὶ τὰ ϑωπεύματα αὐτῶν μόνον δύνηται μανθάνειν; Ἔοι- 

4οχεν, ἔφη. Οὐκ οὖν ἵνα καὶ ὁ τοιοῦτος ὑφ᾽ ὁμοίου ἄρχηται, 
οἵουπερ ὁ βέλτιστος, δοῦλον αὐτὸν φαμὲν δεῖν εἶναι ἐκείνου 
τοῦ βελτίστου, καὶ ἔχοντος ἐν αὐτῷ τὸ ϑεῖον Ῥ ἄρχον, οὐκ ἐαὶ 
βλάβῃ τῇ τοῦ δούλου οἰόμενοι δεῖν ἄρχεσθαι αὐτὸν, ὥσκερ 

Ὁ τοιόνδε ἥδ τι οπῖ. ΤΥ. ἐλευθερίαν. Οεεποχὶ χρᾶγρο. ϑὶο 
α ἢ εἰ μὲν] εἰ ὁ μὲν Ν. ἢ ὃ εεῖ Ὑτίης. 

μὲν Ττῖηο. Μοχ λαμβάνειν Ττῖμο, Κ συγγίνηται] ἴνηται Θα- 
ἃ ἀϑεωτάτα) ἀϑεάτω Τχίπο. 
6 ἢ ἐριφύλη) ἡ ἐριφύλου Τχίπο. ἘΕΤῚ ΤΑΣΓβΟ, Ν. ξυγκένηται Β. 

δὲ πρὸχ ὄρχον ῥσχο ὅρμον. Ἰ τρυφὴ μὲν οὖν οχα. Β. 
ξ σοι) τοι Β. Σὰ ποιῆ ΟἿ. ἀϑενὴς 
ἔ νάντα) πάλαι Οεεποτὶ πιαυβο. τ ἀσθενὲς 

μέγα] μετὰ Ν. Ττῖπο. ὁ αὐτῷ) ἐν αὐτῷ μά ΡΝ 
ἱ ϑρέμμα πέρα] «4ἰ. οὐάϊίμ εἰς Ῥ ἄρχον] ἄρχειν “Ἔ. 

“-““«.,ὐὐπ.-΄ῤὖῤ  Ὸῤῤ Ὸ 



Ρ. 191. ΠΕΡῚ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗ͂Σ. Θ. 941 

Θρασύμαχος ᾧετο τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ᾽ ὡς ἄμεινον παντὶ 
ὑχὸ ϑείρυν καὶ φρονίμου ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν οἰκεῖον 
ἔχοντος ἐν ἑαυτῷ, εἰ δὲ μὴ, ἔξωϑεν ἐφεστῶτος, ἵνα εἰς δύ- 

ναμιν πάντες ὅμοιοι ὦμεν καὶ φίλοι, τῷ αὐτῷ κυβερνώμε- 
ψοι; Καὶ ὀρϑῶς γ᾽, ἔφη. “Πηλοῖ δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ὁ 50 

ψόμος, ὅτε τοιοῦτον Ἱβούλεται, πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει ξύμμα- 
χος ὦν, καὶ ἡ τῶν παίδων ἀρχὴ» τὸ μὴ " ἐᾶν ἐλευθέρους εἶναι, 
ξως ἂν ἐν αὐτοῖς, ὥσπερ ἐν πόλει, πολιτείαν καταστήσωμεν, 
«αἱ τὸ βέλτιστον ϑεραπεύσαντες τῷ «αρ᾽ ὑμῖν τοιούτῳ ἀν- 
τικαταστήσωμεν "φύλακα ὅμοιον καὶ ὦ ἄρχοντα ἐν αὐτῷ" κε τό-(278) 
τε δὴ "ἐλευθερίαν ἀφίεμεν. 4ηλοῖ γὰρ, ἡ δ᾽ ὅς.. 

66 "Πλάτωνος Πολιτείας ε. 

Οὐκ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τά τὸ ἄλλα ἀπελυσαμεθα ἦν τῷ 129 
λόγῳ, καὶ οὐ τοὺς μισϑοὺς οὐδὲ τὰς δόξας δικαιοσύνης ἀπη- 
νέγχαμεν, ὥσπερ Ἡσίοδύόν τε καὶ “Ὅμηρον ὑμεῖς ἔφατε, 
᾿ἄἀλλ᾽ " αὐτοδικαιοσύνην αὐτῇ τῇ ψυχῇ ἄριστον εὕρομεν, καὶ 
ποιητέον εἶναι αὐτῇ τὰ δίκαια, ἐάν τ᾽ ἔχῃ τὸν Γύγου δακτύ- 
λιον, ἐάν τε μὴ. καὶ πρὸς τοιούτῳ δαχτυλίῳ τὴν δίδος κυ- 
νέην; ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. ἶ4ρ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ 
Γλαύκων, νῦν ἤδη ἀνεπίφϑονόν ἔστι πρὸς ἐκείνοις, καὶ τοὺς τὸ 
μισθοὺς τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ ἀποδοῦναι, ὅσους 
καὶ οἷονς τῇ ψυχῇ παρέχει παρ᾽ ἀνθρώπων τε καὶ ϑεῶν, 
ξῶντός τε ἕτι τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐπειδ᾽ ἃ ἂν τελευτήσῃ; Παν- 
τάκασι μὲν οὖν, ἦ δ᾽ ὅς. ἶρ᾽ οὖν " ἀποδώσετέ μοι ἃ ἐδα- 
ψείάαασθε ἐν τῷ λόγῳ; Τί μάλιστα; Ἔδωκα “Ἥ ὑμῖν τὸν δί. 
καιον δοχεῖν ἄδικον εἶναι, καὶ τὸν ἄδικον δίκαιον" ὑμεῖς 
ψὰρ “ἡγεῖσθε, κἂν εἰ μὴ δυνατὸν εἴη ταῦτα λανϑάνειν καὶ 
ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους, ὅμως δοτέον εἶναι τοῦ λόγου ἕνεκα, 
ἵγ᾽ ἡ αὐτὴ δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν αὐτὴν. ἴ χριθείη" ἣ οὐφὸ - 
μνημονεύεις; ᾿Αδικοίην μέντ᾽ ἂν, ἔφη, εἶ μή. ᾿Επειδὴ τοίνυν, 

ᾳ βούλεεαι βουλεύεται τλδΥβὸ 5 αὐτὸ δικαιοσύνη» αὐτὴν δι- 
ΣΤΡ καιοσύνην Ἰπάγθὼ Οὐδιδσῖ, αὐτο- 
«τὰ ἂν ἐλευθέρους] ἀνελενθέρως δικαιοσύνην Ὑτιης. 

᾿ Τ α ἀποδώσετε) ὠποδώσεται Ν. 
οὐλακας φύλακα Τυηΐηο, 

κ λευϑερίαν] ἐλεύθερον ΕΝ ὦ ὑμ}9] ἡμὶν Ἀ. δὲ πιοχ ἰβρ. ἡἥ- 

Θϑεμετ. 66 ὁ ἤγεῖσθε) ἡτεῖσθε Ὑχίης. 

ἃ δῖ. Α, ρει, Ττις, ΣΧ, ρΡ. ἔ χριϑείη) κοιϑείει Ὑτίμο, ὑδὶ 
614. Α.- ΤΏΟΧ ΟΠ]. δὲ μή. 

ΔΊΟΒΑΕΙ͂ ΣΣΟΧΆΙΕΟ. ΥὙΟΙ,.. ἷ. 



242. ΙΘΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟ Ί.9. 

ἦν δ᾽ ἐγὼ ἐκεχριμέναι εἰσὶν, ἐγὼ κάλιν ἀκαιτῶ ὑπὲρ δικαιοσύ.. 
ψης, ὥσπερ ἔχει δόξης καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρ᾽ 
καὶ ὑμᾶς ὁμὸλογεῖν. περὶ αὐνῆς δοχεῖσθαι οὕτως, ἵνα καὶ τὰ 
νικητήρια κομίσηται, ἃ ἀπὸ τοῦ δοκεῖν κταμένῃ, δίδωσι τοῖς 

(Φγθ) ἔχουσιν αὐτὴν, ἐπειδὴ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ εἶναι ἀγαθὰ διδοῦ- 
. ὅα ἐφάνη, καὶ οὐκ ἐξαπκατῶσα τοὺς τῷ ὄντι λαμβάνοντας 
Βραύὐτήν, Δίχαια, ἔφη, " αἰτεῖξ Οὐκ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, πρῶ- 

τον μὲν τοῦτο ἀποδώσετε, ὅτε θεούς γο οὐ λανθάνει ἑκάτε- 
ρος αὐτῶν. οἷός ἐστιν; ᾿“ποδώσομεν, ἔφη. Εἰ δὲ μὴ λαν- 
ϑάνετον, ὁ μὲν θεοφιλὴς ἂν εἴη, ὁ δὸ ϑεομισὴς, ὥσπερ καὶ 
κατ᾽ ἀρχὰς ὡμολογοῦμεν. Ἔστι ταῦτα. Τῷ δὲ ϑεοφιλεῖ οὐχ 
ὁμολογήσομεν, ὅσα γε ἀπὸ ϑεῶν γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι 
ὡς οἷόν τε ἄριστα, εἰ μή τι ἀναγκαῖον αὐτῷ κακὸν ἐχ προ- 
τέρας ἁμαρτίας ὑπῆρχεν; Πάνυ 'μὲν οὖν. Οὕτως ἄρα ὑχο- 
ληπτέον περὶ τοῦ δικαίου ἀνδρὸς, ἐάν τ᾽ ἐν πενίᾳ γίγνηται, 

τ ἐάν τ᾽ ἐν νόσοις, ἢ τινι ἄλλῳ τῶν δοχούντων κακῶν, ὡς 
ἈΚ τούτῳ ταῦτα εἰς ἀγαθόν τι τελευτήσει ξῶντι, ἢ καὶ ἀπὸ- 
ϑανόντι' οὐ γὰρ δὴ ὑπό γὲ ϑεῶν ποτὲ ἀμελεῖταε, ᾿᾿ ὃς ἂν 
σροθϑυμεῖσθαι ἐθέλῃ δίκαιος γίγνεσθαι, καὶ ἐπιτηδεύων ἀρε- 
τὴν εἰς ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὁμοιοῦσϑαι " ϑεῷ. " Εἰκός γ, 
ἔφη, τὸν τοιοῦτον μὴ ἀμελεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὁμοίου. Οὐκ οὖν 
περὺ τοῦ ἀδίκου τἀναντία τούτων δεῖ διανοεῖσθαι; Σφόδρα 
γε. Τὰ μὲν δὴ παρὰ θεῶν τοιαῦτ᾽ ἄτε᾽ ἂν εἴη νικητήρια τῷ 
δικαίῳ. Κατὰ γοῦν ἐμὴν δόξαν, ἔφῃ. Τί δ᾽, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καρ 

50 ἀνθρώπων; ὧρα οὐχ ὧδε ἔχει, εἰ δεῖ τὸ " ὃν τιϑέναι; οὐχ οἵ 
μὲν δεινοί τε καὶ ἄδικοι δρῶσιν, ὅπερ οἱ δρομεῖς, ὅσοι ἂν 
ϑέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω μὴ, τὸ μὲν πρῶ- 
τον ὀξέως ἀποπηδῶσι, τελευτῶντες ὃ δὲ χαταγέλαστοι γί- 
γνονται, τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὥμων ἔχοντες, “ καὶ ἀστεφάνωτοι 
ἀποτρέχοντες" οἵ δὲ τῇ ἀληθείᾳ δρομικοὶ, εἰς τέλος ἐλϑόν- 
τες, τά τὲ θλα λαμβάνουσι καὶ στεφανοῦνται; οὐχ οὕτω καὶ 

φοθ)περὶ τῶν δικαίων τὸ πολὺ ξυμβαίνει, πρὸς τὸ τέλος ἑχάστης 

: κεκριμένα! κεχρυβέναι Β. - ΤΆ, ϑεῷ οὔ. Β. 
αὐτῇ] αἰτεὶ Β. Μοχ ϑεούρ τὲ τ εἰκὸς δηπ0 δὰ διανοιῖσθι 

- οιῶ. Α. εὐιός τ᾿ Το. 
ἯΙ "μὲν οὖν) οὖν οἴ. Β. τϑ.3 ὃν τιθέναι] ὄντε ϑεῖναι 

γτίης 
Κ τούτω] τοῦτο Α. Ῥ δὲ] τὸ Α. Ττίπο." 
] ὃς) οἷς Α. Τείας. 4 καὶ στεφανωτοὶ Α. Ὑτίδο. 

β 



ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΔΙΟΣΉΥΝΗΣ.: 9. 

"πράξεως φαὶ ὁμιλίας καὶ τοῦ βίου εὐδοκιμοῦσί τε, καὶ 193 
τὰ ἄϑλα «αρὰ τῶν ἀνδρώκων φέρονται; Καὶ μάλα. ὐανέ. 

ἕεε ὦρα λέγοντος ἐμοῦ περὶ τούτων, ἅπερ αὐτὸς ἔλεγες περὶ 
τῶν ἀδίχων; ἐρῶ γὰρ δὴ, 'ὅτι οἵ μὲν δίκαιοι, ἐπειδ᾽ ἂν πρεσ- 
βύτεροι γένωνται, ἐν τῇ αὐτῶν πόλει ἄρχουσί τε, ἃς ὧν ᾿ 
βούλωνται, ἀρχὰς, γαμοῦσί τὸ ὁπόϑεν ἂν βούλωνται, ἐχδι- 

Ρ. 193. 248 

«ει ᾿.} δόασί τὸ εἰξ οὖς ἂν ἐθέλωσι". καὶ πάντα "ἡ ἃ σὺ περὶ ἐκείνων, 
ἐγὼ νὺν λέγω περὶ τῶνδε" “ καὶ αὖ καὶ περὶ τῶν ἀδίχων, 
ὅτι οἵ πολλοὶ αὐτῶν, καὶ ἐὰν νέοι ὄντες λάϑωσιν, ἐπὶ τέλους 10 
τοῦ δρόμου αἰφεθέντες καταγέλαστοί͵ εἰσι, καὶ γέροντες γν- 
γνόμενοι τ ἄθλιοι. προπηλακίξονται, ὑπὸ ξένων τὸ καὶ ἀστῶν 
μαστιγούμενοι, καὶ ἃ ἀγροῖχα ἔφησθα σὺ εἶναι, ἀληϑὴ " λέ- 
γῶν, εἶτα 1 στρεβλώσονται, καὶ ἐκκαυθήσονται" πάντα ἐκεῖ- 
ψα οἷον καὶ ἐμοῦ ἀκηκοέναι, ὡς πάσχουσιν" ἀλλ᾽, ὃ λέγω, 
ὅρα, εἰ ἀνέξῃ. Καὶ πάνυ, ἔφη δίχαια γὰρ λέγεις. Ἃ μὸν 
τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ξῶντι τῷ δικαίῳ παρὰ ϑεῶν τε καὶ ἀν- 
ϑρώπων ἀϑλά τε καὶ μισϑοὶ καὶ δῶρα " γίγνεται πρὸς ἐκεί- 90 
Ψοιρ τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς αὐτὴ παρείχετο ἡ δικαιοσύνη, τοιαῦτ᾽ 
ἂν εἴη. Καὶ μάλα, ἔφη, καλά τε καὶ βέβαια. Ταῦτα "τοίνυν, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὐδέν ἐστε πλήθει οὐδὲ μεγέθει πρὸς ἐκεῖνα, ἃ το- 
λευτήσαντα ἑκάτερον περιμένει. 

67 " Πλάτωνος ἐχ τοῦ Κλευτοφῶντος. 

» Τί τοὐντεῦθεν; πῶς ἄρχεσθαι δεῖν φαμὲν δικαιοσύνης 
«ερὶ μαθήσεως; ὥσπερ ἂν εἴ τις ἡμᾶς προὔτρεπε τοῦ σώμα-(28{) 
τος ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, μηδὲν προνοοῦντας ὁρῶν, καθάπερ 
«αἴδας, ὡς ἔστι τιρ γυμναστικὴ καὶ ἰατρικὴ, καὶ ἔπειτα 30 
ὀνείδιζε, λέγων ὡς αἰσχρὸν πυρῶν μὲν καὶ κριθῶν καὶ ἀμπέ- ̓ 
λων ἐπιμέλειαν πᾶσαν ποιεῖσθαι, χαὶ ὅσα τοῦ σώματος. 

ἕνεχα διαπονούμεϑά τὸ καὶ κτώμεϑα, τούτου δ᾽ αὐτοῦ μηδε- 

ἀξεωρ) λέξεως Β. 
δνίξη] ἂν ἔδει Α. ἂν ὅξη 

ἃ σὺ] σὺ οπι. Α. ἃ ὑκὲρ ἐκεί- 
νῶν “γὼ ψῦν λέγω Ὑτῖμο. 

Υ καὶ οπι. Α. καὶ 600. ΟΣ). 
Τι. 
8. ν- ἄθλιοι --- μασειγούμενοε θΣα, 

χ λέγων) λέγοντα Ὑχίπο, δἷμθ 
δἕτα. 

Υ͂ σερεβλώσονται) λέγονται σερε- ' 
βλώσονται Α. 

ξ γίγνονται πρὸδρ ἐκείνοις  γί- 
γρέται πρὸς ἐκεῖνα Α, ἐκεῖψα ἰΐεαι 
ΧΟ. ͵ 

ἃ τοίνυν οπι. Α. 
6 

ἃ 815 Δ. 5ε)]. ὅπ, 408. Ἐ. Πλά- 
τωνοῦ εἰ πιρ] οἴϊος 'Γτῖμο. 

5 Ὠεειηὶ Ηἷμα Α. τδ16 δὲ α- 
πεχρίνατό τιρ. 

ὍΣ: 



. 

ν 

344 ΗΟ ΠΙΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟ. «9. 

, μέαν τέχνὴῆν μηδὲ μηχανὴν, ὅπως ὡς βέλτοσθον ὅσται τὸ 
σώμα, ἐξευρίόχειν, καὶ ταῦτα οὖσαν εἰ δ᾽ "ἐκανειρόμεθϑα 
τὸν ταῦϑ᾽ ἡμᾶς προτρέποντα, λέγεις δὰ εἶναε τίνας ταύτας 
τὰς τέχνας; εἶπεν ἂν ἴσως ὅτι γυμναστικὴ, καὶ ἰατρική" 

ἀοκαὶ νῦν δὴ τίνα φαμὲν εἶναι τὴν ἐκὶ τῇ τῆς ψυχῆς ἀρετῇ 
φέχνην, λεγέσθω. Ὃ δὴ δοχῶν αὐτῶν ἐρρωμενέσεμτος εἶναι, 
Φίρὸρ ταῦτα ἀχοχρυνόμενος εἶπδ, ταύτην τὴν τέχνην εἶναι, 
ἥφνκερ “ ἀκούεις. " συλλέγοντος, ἔφη, Σωκράτους. οὐκ ἄλλην 
ἢ δικαιοσύνην. Εἰπόντος δέ μου, μή μοι τὸ ὄνομα εἴπῃς 
μόνον, ἀλλὰ ὠδὶ, ἰχερική που. τὶς λέγεται τέχνη, ταύτης δέ 
ἔστι διττὰ τὰ ἀποτελούμενκ, τὸ μὲν ἰατροὺς ἀεὶ πρὸς τοῖς 
οὖσιν ἑτέρους. ἐξεργάξεσϑᾳι, τὸ δὲ, ὑγίειαν" ἔστι δὲ τούτων 
ϑάτερον οὐκέτι τέχνη, τῆς τέχνης δὲ τῆς διδασκούδης τε. καὶ 

ϑὺδιδασκομένης ἔργον, ὃ δὴ λέγομεν ὑγίειαν. Καὶ φεκεονικῆς 
δὲ κατὰ ταυτὰ, 3 οἰκία τὸ καὶ τεκτονική" τὸ μὸν ἔργον, τὸ δὲ 
δίδαγμα" δ τῆς δὴ δικαιοσύνης ὡσαύτως, τὸ μὲν, δικαίους 

᾿ς ἕστω ποιεῖν, καθάπερ ἢ ἐκεῖ τοὺς τεχνίτας ἑκάστους" τὸ δ᾽ 
ἕτερον, ὃ δύναται ποιεῖν ἡμῖν ἔργον ὁ δίκαιος, τί τοῦτο φα- 
μέν; εἰπέ. Οὗτος μὲν, ὡς οἶμαι, τὸ συμφέρον ἐπεκρίνα. 
«ο᾽ ἄλλος δὲ, τὸ δέον " ἕτερος δὲ, τὸ ὠφέλιμον" ὁ δὲ; . τὸ 
λυσιτελοῦν. ἸἘπανγειν δὴ ἐγὼ λέγων, ὅτι ᾿ ἐκεῖ τά γε ὀνό. 

(Οϑο)ματα ἱταῦτ᾽ ἐστὶν ἐν ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν, ὀρθῶς πράττειν, 
194 λυσιτελοῦντα, ὠφέλιμα, καὶ τὰ τοιαῦτα "ἀλλὰ πρὸς ὅ τι 

ταῦτα πάντα "τείνει, ἐρεῖ τὸ ἴδιον ἑχάστῃ τέχνῃ, οἷον ἡ 
τεχτονιχὴ, τὸ εὖ, τὸ χαλῶρ, τὸ δεόντως, ὥστε τὰ ξύλινα 
φήσει σχεύη γίγνεσθαι" ἃ δὴ οὐχ ἔστι τέχνη. Δεγέσθω δὴ καὶ 
τὸ τῆς δικαιοσύνης ὡσαύτωρ. " Τελευτῶν ἀπεκρίνατό τις, 
ὦ Σώκχρατες, μοι τῶν σῶν " ἑταίρων ἢ ὃς δὴ κομφότατα 
ἔδοξεν εἰπεῖν, ὅτι τοῦτ᾽ εἴη τὸ τῆς δικαιοσύνης ἴδιον ἔργον, 
ὃ τῶν ἄλλων οὐδεμιᾶς, φιλίαν ἐν ταῖς πόλεσι ποιεῖν. Οὗτος 

ς ἐπανειρώμεθα ] ἐπκανειρόμεϑα κ Σ τοῦ κἀκεῖ Οεεπδτὶ πιδυβο. 
Ὑσίη τοῦτ) ταῦτ᾽ Οεεμουὶ πιᾶγβο, 
ἁ ἀκούει ̓ ἀκούης Ττῖπο, 
6 συλλέγοντος] σὺ λέγοντος Οεε- , πὶ τείνειν) τείνει Ὑτῖπο. δὲ πῖοχ 

ὩΘΙῚ ΙΠΔΤΡΟ. ἢ τέχνη. 
ἴ οἰκία] οἰκεία Β. ΝΜῖοχ τεχτο- 1 τελευτῶν. ϑδοηυθηεῖδ οπαῖεὶς 

ψικῆς ΤΥ. , Ὁ δεπότι5. Εχμίραπμμ 5 οχ Α. εἰ 
ε; τῆς δὴ] τῆς ὃὲ Β. Ὑτχτίης. 

ἐκεῖ) κείνους Οεεπασὶ ΠΛΔΥΡ. ο ἑτέρων» Α. 
ἱ ἐπανήειν) ἐπανύειν Ττίης. Ρ ὡς Ἰχίης. Α. 



) 

δ᾽ αὖ ἐρωτώμενος, τὴν φιλίων ἀγαδόν τε ἔφη εἵναι, καὶ οὔ: 
δέποτε καχόν᾽ τὰς δὰ τῶν' παίδωυ φιλίας" καὶ τὰς τῶν θη. 

ρίων, ἃς ἡμεῖς τοῦτο τοὔνομα ἐπονομάζομεν, οὐχ ἀπεδέχετο 
εἶναι φιλίας ἐπκανερωτώμενορ: συνέβαινε γὰρ αὐτῷ τὰ πλείω 
τὰς τοικύτας βλαβερὰς ἢ ἀγαθὰς. εἶναι" “ φεύγων δὴ τὸ 
τοιοῦτον, οὐδὲ φιλίας ἔφη τὰς τοιαύτας εἶναι, φευδῶς δὺ 
ὀνομάξειν αὐτὰς τοὺς οὕτως ὀνομάξοντας " τὴν δὲ ὄντως καὶ 
ἀληϑῶς φιλίαν εἶναι σαφέστατα ὁμόνοιαν, Τὴν δὲ ὁμόνοιων 
ἐρωτώμενος εἰ ὁμοδοξίαν εἶναι " λέγοι ἢ ἐπιστήμην, τὴν μὲν 
ὁμοδοξίαν ἠτίμαζεν " ἠναγχάξοντο γὰρ πολλαὶ καὶ βλαβε- 
ραὲ γίψνεσθαι ὁμοδοξίαι ἀνθρώπων τὴν δὲ φιλίαν, ἀγαθὸν 
ὡμολογήκει πάντως εἶναι καὶ δικαιοσύνης ἔργον. “Ὥστε ταὺυ- 
τὸ ἔφησεν εἶναι ὁμόνοιαν καὶ ἐπιστήμην οὐσαν, ἀλλὰ οὐ 
δόξαν. “Ὅτε δὴ ἐνταῦϑα ἦμεν τοῦ λόγου ἀποροῦντες, οἱ 
παρόντες ἱκανοὶ ἦσαν ἐπιπλήττειν τὸ αὐτῷ καὶ λέγειν, ὅτι 
περιδεδράμηκεν εἷς ταυτὸν ὁ λόγορ τοῖς πρώτοις" καὶ ἔλεγον 
ὅτι καὶ ἡ ἰατρικὴ ὁμόνοιά τις ἐστι, καὶ ἅπασαι αἱ τέχναι, 
καὶ 5ερὶ ὅτου εἰσὶν ἔχουσι λέγειν" τὴν δὲ ὑπὸ σοῦ λεγομένην, 

ἢ ὁμόνοιρν, "ὅπου τείνουσά ἐστι διχπέφευγε, καὶ( 388) 
ἄδηλον " αὐτῆς ὅ τι ποτέ ἔστι τὸ ἔργον. Ταῦτα, ὦ Σώχρατες, 
ἐγὼ τελευτῶν καὶ σεαυτὸν ἠρώτων, καὶ εἶπάς μοι δικαιοσύνης 
εἶναι τοὺς “ μὲν ἐχθροὺς βλάπτειν, τοὺς δὲ φίλους εὖ ποιεῖν. 
Ὕστερον δὲ ἐφάνη βλάπτειν γε οὐδέποτε ὁ δίκαιος οὐδέν" ἅπαν- 
τα γὰρ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ πάντας δρᾶν. 

68 .“" Πλάτωνος. 

ἕ 

Τί δ᾽ εἰ μὴ ἔχω; οὐκ ἂν οἴει με ἄλλως εἰδέναι ὃ περὶ τῶν δι-ἴ0 
καίων καὶ ἀδίκων; Ναὶ, εἴ γε εὕροις. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἂν εὑρεῖν μὲ 
ἡγῇ; Καὶ μάλα γε, εἴ ξητήσαις. Εἶτα ξητῆσαι " οὐκ ἂν οἴειμε; 
Ἔγωγε, εἰ “ οἰηϑείης γδὲ μὴ εἰδέναι. 

69 "Ἔν ταυτῷ. 

Εὐρφὼν μὲν ἄρα οὐχ οἶσθα τὰ δίκαια καὶ τἄδικα; Οὐ 

4 φεύγων νιϑαιιε δὰ εἶναι ὁπι. Δ. Ὁ περὶ τ. δ. κ- α.] παρὰ τῶν 
᾿ λέγει Ἀ. ἀδίκων Το. οὐ ΔῸΣ ΟΣ). γὲ 
8 ὅτου τινός] ὅπού τινοῦ ἃ ΔΑ. ροεὶ μάλα. 
ι αὐτοὶς Α. ο οὐκ ἄν ἷεε)] οὐχ ἂν οπὶι. 
ν μὲν υξὰ. Δ, 

8. 
ἃ δε Ἰσίως. οἱ]. Αἰοῖρ. ̓  Ῥ' . 

109. ἃ΄ϑο Τίτος, 5611. Ρ.. ττο. Ὦ. 

Ττίη 

ἂ οἰηϑείης] οὐηϑείην Ττίησ, 



246. ἸΘΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΎ 1.9. 

πάνυ φαίνομαι. "Μλλὰ μὴν ἔρτε γε οὐδὲ μαθὼν ἔφησθα 
εἰδέναι" ὃ εἰ δὲ μήϑ᾽ εὗρες, μήτ' ἔμαθες, πῶς οἶσθα, καὶ πό- 
ϑεν; ᾿᾽4λλ᾽ ἴσως τοῦτό σοι οὐκ' ὀρθῶς ἀπεκρίθη, φάναι 

40εἱἰδέναι αὐτὸς ἐξευρών' τὸ δὲ πῶς " εἶχεν; Ἔμαθϑον, οἶμαι, ᾿ 
καὶ ἐγὼ, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. ἃ Πάλιν εἷς τὸν αὐτὸν “ ἦχο- 
μὲν λόγον' παρὰ τοῦ; φράζε κἀμοί. Παρὰ τῶν πολλῶν. 
ὁ Οὐχ εἷς σπουδαίους γε διδασκάλουρ καταφεύγεις εἷς τοὺς ποῖ- 
λοὺς ἀναφέρων. 
70 "Ἐν ταυτῷ. 

᾿“ποκρίνου δή" καὶ ἂν μὴ αὐτὸς ὃ" σὺ σαυτοῦ ἀκούσῃς, ὅτι 
(984)τὰ δίκαια καὶ συμφέροντά ἔστιν, ἄλλῳ γε λέγοντι μὴ “πε. 

στεύσῃς. Οὔ τοι" ἀλλ᾽ ἡ ἀποκριτέον" καὶ γὰρ οὐδὲν οἷμαι 
βλαβήσεσθαι. Μαντικὸς γὰρ εἴ. Καί μοι λέγε, τῶν δι- 

" βοκαίων φὴς ἔνια μὲν συμφέρειν, ἕνια δ᾽ οὔ; Ναί. Τί δὲ, τὰ 
μὲν καλὰ εἶναι αὐτῶν, τὰ δ᾽ οὔ; Πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς; Εἴ τις 
ὅοι ἤδη ἔδοξεν αἰσχρὰ μὲν, δίκαια δὲ, πράττειν; Οὐκ 
ἔμοιγε. ᾿Αλλὰ πάντα τὰ δίκαια " καὶ καλά; Ναί. Τί δ᾽ 
αὖ τὰ καλά; πότερον πάντα ἀγαθὰ, ἢ τὰ μὲν, τὰ δ᾽ 
οὔ; Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκχρατες, ἕνια τῶν καλῶν καχὰ εἶναι. 
ἮἯ καὶ αἰσχρὰ, ἀγαϑά; Ναί. Ἶάρα λέγεις τὰ τοιάδε, οἷον 
αολλοὶ ἐν πολέμῳ βοηθήσαντες Ἶ ἑταίρῳ, ἢ οἰκείῳ, τραύματά 

40: ἔλαβον, καὶ ἀπέθανον᾽ οἱ δ᾽ οὐ βοηθήσαντες, δέον, ὑγι- 
εἴς ἀπῆλθον ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ οὖν τὴν τοιαύτην βοήθειαν, 
καλὴν μὲν λέγεις, κατὰ τὴν ἐπιχείρῃσιν τοῦ σῶσαι οὗς ἔδει, 
τοῦτο δὲ ἐστιν ἀνδρεία, δ ἣ οὔ; Ναί. Κακὴν δέ γδ, κατὰ 
τοὺς ϑανάτους τε, καὶ τὰ ἕλκη ἡ γάρ; Ναί. ἾΔρ᾽ οὖν 
οὐκ ἄλλο μὲν ἡ ἀνδρεία, ἄλλο δὲ ὁ ϑάνατος ; Πάνυ γε. Οὐκ 
ἄρα Ὁ χατὰ ταυτόν γ᾽ ἐστὶ καλὸν καὶ κακὸν, τὸ τοῖς φίλοις 

Ῥ εἰ δὲ μή8᾽] εἰ δὲ οπι, Ὑχίπο. Ἡ σὺ σαυτοῦ)] ταῦτα Ὑτὶπο, 
Νοχ ἄρ᾽ ἴσος Β. ο ἀποκριτέον) ἀπκοβλητέον ΤΎΪΗο, 

ς εἶχεν) ἔχειν Ττίπο. ἡ ἃ τῶν δικαίων φῆ) τὴν ϑικαί- 
ἃ παλιν} πάλαι Ττίπο. εἷμο εἰρ. ὧν φησί. ναί. ἃ μὲν ἐμφέρεε, ἕνια 
6 ἥκομεν) ἠκούομεν ΤΊο. δ᾽ οὔ. κῶς τοῦτο Ττίπο. 

ξ οὐκ εἷς σκουδαίουε} οὔκ. εἰ ταὶ καλὰ] καὶ οπι. Ττμο. εἰ 

σπουθαίους γενομι ὶς τοῦρ φαύ- 

λουρ , καταφεύγει τοὺς πολλού. ἢ ἱπέρρ] ἑξαίρῳφ Ὑτίπο. 

Τα ἃ ἢ οὐ. ναί πεχὰο δὰ ἀνδρεία 
οὔ. Τυΐπο. 

᾿ 70. Ἦ κατιὲ ταὐτόν} κατὰ οι. Β. 
ἃ δία Ττίηο. 8611. ». ε1φ. Ε. κατ΄ αὐεόν γ᾽ Ττῖπο. 



ΝΞ 

᾿ 
΄ « 
΄ 

ν. 12. ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θ. Γ 
βοηθεῖν. Οὐ φαίνεται. “Ὅρα τοίνυν ὃ εἴ γε καλὸν καὶ ἀγα- 
ϑὸν, ὥσπερ. καὶ ἐνταῦϑα " κατὰ, τὴν ἀνδρείαν γὰρ ὁμολογεῖς 
καλὸν εἶναι τὴν βοήϑειαν᾽ τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ σχόπει, ἱτὴν ἀν- 
δρείαν ἀγαθὸν ἢ χαχόν ; ὧδε δὲ σχόπει" σὺ πότερ᾽ ὧν 50 
δέξαιό σοι εἶναι, ἀγαθὰ ἢ κακά; ᾿'4γαϑά. Οὐχ οὖν τὰ μέ- 

ιστα; (Μάλιστα. Καὶ ἥκιστα τῶν τοιούτων " δέξαὶ ἂν 
στέρεσθαι; Πῶς γὰρ οὔ; Πῶς οὖν λέγεις περὶ ἀνδρείας, ἐπὶ 
πόσῳ ἂν αὐτοῦ δέξαιο στέρεσθαι; Οὐδὲ ζῆν ἂν ἔγωγε δεξαί-(985) 
μην, δειλὸς ὦν. "Ἔσχατον ὧρά σοι δοκεῖ καχὸν εἶναι ἡ δει- 
λία; Ἔμοιγε. “᾿Βξίσου τῷ τεϑνάναι, ὡς ἔοικ. Φημί. 
οὖν θανάτῳ τε καὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον ξωὴ καὶ ἀνδρεία; 
Ναί. Καὶ τὰ μὲν μάλιστα εἶναι βούλοιό σοι, τὰ δὲ ἥκιστα; 
νν Ἶ49᾽ “ὅτι τὰ μὲν ἄριστα ἡγῇ» τὰ δὲ "χάχιστα; Πάνυ 

("Ἐν τοῖς ἀρίστοις ἄρα σὺ ἡγῇ ἀνδρείαν εἶναι, κἀν τοῖς 
᾿ιαχίστοις ϑάνατον; Ἔγωγε.) Τὸ ἄρα βοηϑεῖν 'ἐν πολέμῳ 
τοῖς φίλοις, ἡ μὲν καλὸν, κατὰ ἀγαθοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀν- 
δρείας, καλὸν αὐτὸ προσεῖπας; Φαίνομαί γε. Κατὰ δὲ 
κακοῦ πρᾶξιν, τὴν τοῦ θανάτου, κακόν; Ναί. Οὐκ οὖν δί- 10 
καιον ὧδε προσαγορεύειν ἑκάστην τῶν πράξεων, εἴπερ ἡ κα- 
κὸν ἀπεργάξεται, κακὴν καλεῖς, καὶ ἢ ἀγαθὸν, ἀγαϑὴν- 

᾿ φβητέον; Ἔμοιγε δοκεῖ. ἶΔρ᾽ οὖν καὶ ἡ ἀγαθὸν, καλόν" ἢ 
᾿ δὲ καχὸν, αἰσχρόν; Πάνυ γε. Τὴν ἄρ᾽ ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς 
φίλοις βοήϑειαν λέγων “ χαλὴν μὲν. εἶναι, κακὴν δὲ, οὐδὲν 
διαφερόντως λόγεις, “ ἢ εἰ προσεῖπες αὐτὴν ἀγαθὴν μὲν, 
καχὴν δὲ “οὐδαμῶς; ᾿δληθῆ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώχρα- 
τες. Οὐδὲν ἄρα τῶν καλῶν, καϑόσον καλὸν, χαχόν᾽" οὐδὲ 90 
τῶν αἰσχρῶν, καθόσον αἰσχρὸν, ἀγαθόν. Οὐ φαίνεται. 
Ἔτι τοίνυν καὶ οὖδε σχέψαι" " ὅστις καλῶς πράττει, οὐχὶ 

- 

Οὐχιφό. 

1 ἄφρα 8. 
ἐρεὶ εἴγε Τυπα. 

ἢ τὴν ἀνδρείαν ουἱϊ. Ττίπο, ο 

"" ῥἰμαν δῆμα ἢ τ ἑξαωε 
1 ἔσχατος Ττὶπο. 

Ἂν γριὰ μα, Ἐεις οϑεω Ὑσίως. 
Ῥ ναὶ οπι. Ὑτίμο. 
4ᾳ ὅτι τὰ] οὖν καῦτα Β, οὖν τὰ 

ς- 

Σ᾿ μἀκισεα κε κάλλισεα Ττῖηο. 

ἐν Ῥαγενεὰ δὲ 

Οεενξα. Ὑίὰο Βυιπιδαπυί δὰ 
ῬΙδίοηΐε Ἰοσιιπι. 

1 ἐν πολέμῳ) ἐν οπι. Τῆπο. 
ι καλὴν») κακὴν Β. 
ΚΣ προσεῖπες αὐτὴν] ἐξ 

οὖν οὐδαμῶς] οὐδαμοῦθ πον «{ “ 
ἐκ ἡγοῦση. ΟἾΒΝΕῈΝ. 

ΣΧ οὐδὲν] οὐδὲ Τυιίΐπς. 
Υ τῶν καλῶν, καϑόσον καλὺν, 

κακὸν" οὐδὲ} τῶν καλῶν 
ἢ καλὸν κακὸν" οὐδὲ Ττίως. 

τ ὅστις καλῶς πράττει) δε ἀγα- 
ϑὸν προ. Τεΐπο,. 



Ἐ. 10. 948 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ : 
καὶ εὖ πράττει; Ναί. Οἵ δ᾽ εὖ πράσσοντες, οὐκ εὐδαίμονες; 
Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκ οὖν ἡ εὐδαιμονία δι᾽ ἀγαθῶν κτῆσιν; 
Μάλιστα. Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλῶς πράττειν; 

(286) Ναί. Τὸ γοῦν "καλῶς πράττειν ἀγαθόν; Πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκ 
οὖν καλὸν ἡ " εὐπραγία; Ναί. Ταυτὸν ἄρα ἐφάνη ἡμῖν πά- 
λαι " αὖ καλόν τε καὶ ἀγαϑόν. Φαίνεται. Ὃ τε ἂν ἄρα 

80 εὔρωμεν καλόν “τε καὶ ἀγαδὸν, εὐρήσομεν ἔχ γε "τούτον τοῦ 
λόγου. ᾿Ανάγχη. Τί δὲ, τὰ ἀγαθὰ συμφέρει, ἢ οὔ; Συρ- 
φέρει. ᾿Μνημονεύεις οὖν περὶ τῶν δικαίων, “πῶς ἴ ὡμολογή- 
σαμεν; Οἷμαί γε τοὺς τὰ δίχαια πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναι 
καλὰ πράττειν. Οὐκ οὖν. δ τοὺς τὰ χαλὰ, ἀγαϑά; Ναί. 
Τὰ δ' ἀγαϑὰ συμφέρει; Ναί. Τὰ δίκαια Ἐἄρα, οὖ ᾿Αλκι- 
βιάδη, συμφέροντά ἔστι. Ἔοικδ. 

ΠΕΡῚ ΑΔΊΚΙΗΑΣ ΚΑῚ ΦΙΑΔΦΡΓΤΡΙΑ͂Σ ΚΑΙ 
Π4ΔΕΟΝΕΞΊΑΣ. 1. 

1 "Εὐριπίδου Ἡρακλειδῶν. 

Πάλαι ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτό μοι δεδογμένον, 
80 μὲν δίκαιορ τοῖς πέλαρ πέφυκ᾽ ἀνήρ᾽ 
ὁ δ᾽ εἰς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον, 
φίλοις τ᾿ ἄχρηστος, καὶ συναλλάξαε βαρύς." 

2 “ Σεραπίωνος. 

Ὁ Οὐ τῆς ἐμῆς ἕκατι καρδίας φέρειρ 
λόγους προσηνεῖς, τοῦ δὲ σοῦ κέρδους χάριν. 

(587)3 ",Μενάνδρου. 

Πλεονεξία μέγιστον ἀνθρώκχοιρ κακόν. 

ἃ καλῶ] εὖ πιᾶγρο Οεεποτὶ, 
» εὐποαγία)] εὐπορία Β. 
ς αὖ καλόν τὲ καὶ οἴ. Ἐτίμο. 
ἃ τε καὶ) καὶ Ττίηο. 
Ὃ τούτου τοῦ λόγον. ἀνάγκη) 

 Ϊῃ ἥπο αὐτῷ δ᾽ ἄριστοῃ δὰ- 
ἀἰάϊε Οτοίζῃδ, οἷπιὶ δὰ ποῖῶ: 
»"»λαάτάληνις πο, 4ιιΐα δοῆςιὶ σο- 
οἰδογεῖ, οχ Εωτίριθο. [ἄφὰ οὲ 
δὶ 8 ποῦὶ5 ἔδβοῖιπι. 6Σ δορβο- 

εούτου τοῦ παραδείγματος ΤΎΪΠΟ. 
ξ μολογήσαμεν) ὠμολόγησαρ 

Τηΐηο. οἵ οην. οἷμαί γε. 
ἃ τοὺς τὰ] καὶ τοὺς πὰ καίρια 

λέγοντας. τιὶὶ δίκαια ὦρα αὐ α. 
Ττμο. εἴ πὶ ὅηα οἱ, ἔοικε. 

1. 
ἃ δῖς Α. 5011. ν. 1. δ περ Ἰοϊϊεν 

Εὐριπίδου Ὑτίηοο 

φ96]06 οἱ Επτρίάθ Βοὶσ πιομιιΐθξθ 
,5 ἘΠ 16," Ὁ 

2. 

α δ8ῖ᾽σ Α. Ττίπο. 
Ὁ οὐ] οὗ Ττίμο. 

Ζ. 

ἃ ϑὲα Α. Τεῖθο. Οἱεγίο. Ρ. δοῦ. 



Ρ. 1386. " ΠΕΡῚ ΑΔΊΧΙΑΣ ὦ. τ..λ..1 
οὗ γὰρ θέλοντες προσλαβεῖν τὰ τῶν πέλαα, ΦΦΘ - ὖὃὖ τ᾿ 
ἀποτυγχάνουσι πολλάκιρ νικώμενοι, ΘΝ ΕΣ 
τὰ δ᾽ ἴδια πῤοστιϑέασι τοῖς ἀλλοτρίοις. 

4 5" Διφίλου. 

Ἶ49᾽ ἔστιν ἀνοητότατον ν αἰσχροκερδία; εν 
“πρὸς τῷ λαβεῖν γὰρ ὦν᾿ ὁ ψοῦς, τἄλλ᾽ οὐχ ὁρῶ. ᾿ 

5 "Τοῦ αὐτοῦ. 

Εἰ μὴ τὸ λαβεῖν ἦν; οὐδὲ εἷς πονηρὸς ἦν. 
φιλαργυρία τοῦτ᾽ ἐστὶν, ὅτ᾽ ὧν ὃ" ἀφεὶς σκοπεῖν " 
τὰ δίκαια, τοῦ κέρδους ᾿ διαπαντὸς δοῦλος ἧς. 

6 “Μενάνδρου. 

Λέγεις, ἃ δὲ λέγεις, ἕνεχα τοῦ λαβεῖν λέγεις. 

7 "Εὐριπίδου Ἱξίονι. 
“Ὅστις γὰρ ὃ ἐπὶ τὸ πλέον ἔχειν πέφυκ᾽ ἀνὴρ, 

οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον, οὐδὲ βούλεται" 
φίλοις τ᾽ ἄμικτός ἐστι καὶ πάσῃ πόλει. 
8 “Θεοδέχτου. 

Ὦ, καλλιφεγγῇ λαμπάδ᾽ εἴλίσσων φλογὸς 
ἥλιε, ποϑεινὸν πᾶσιν ἀνθρώποις σέλας, 

» ὅλλον πώποτ᾽ εἰς οὕτω μέγαν εἶδές τιν᾽ 
(288) 
ὅο 

ἐλδόντ᾽ ἀγῶνα, καὶ δυσέχφευκχτον χρίσιν, 
ὅπου κατηγορεῖ μὲν ἐν λόγοισί μου 

. 4. 
ἃ 819 Α. Ττΐπο, 
Ὁ αἰσχροκερδία.) Τα τεοῖθ Μϑ. 

Α. ΨΜιυϊραῖὶ σοπῖχα νϑύδῆδ ἰοίαηι 
αἰσχροχκδοδεία. ακοτῖσε, Οοταρθα- 
ἀΐμαι ᾿ὐΐοχαο νἱοίας Ογχοῖξιπι 9. 
ξοϊιέεδο: οοάεχ εἰδετὶο μαβαοὶ αἰδο. 
χφοκέρδήα. Ὑσίμο. αἰσχροκέφδια.. 

ς πρὸς τοῦ λαβεῖν) Ιἴδ ποϑ. 
ΨυΪβο οοηῖγα νόχειιπὶ πρὸρ τὸ λα» 
βεῖν. ϑεϊπιδεῖυς πρὸς τῷ λαβεῖν 
χΣεοϊΐπε Ῥυϊδραῖ, τὸ χοἴσζαβοσ. 
Οκοτισα. εαϊ τῷ εχ νοις. [τὰ 
οἰΐδηι Α. οχΧ δπιομᾶ, Εἰ εἷς ν αῖο- 
Κεηδοτίυθ οἱ Ρογεοβὺθ ἴω Αἄγοσε, 
Ρ-. 114. 

, 83: 
ἃ ϑὶς Α. ἢ οοδοι ᾿ϑυσηδ Τεῖπο,. 

ἃ ϑ8ϑίο Α. Ττίης. 

Ὁ ἀφεὶς} ἀφῆο ὕοιι, ' 
ὁ διαπαντεὺρ) δὲ πανεὸς ϑαΐπια. 

δ γοϊξ Ἰορί, Οπϑοτξευς δ ης, . Ἧϊ48, 

6. 

ἃ ϑίο Α. Τχίης, ΟἸασίο. Ῥ. 208. 

7. 
ἃ 8,0 ΔΑ. ϑ8εοὶϊ. ἔτ, ᾳ«. 8: υρ]ἐοἰξαε 

Εὐριπίδου Ὑτὶπο, δ᾽ δία 
Ὁ ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῷ Α. οὗ, 25, 2. 

8. 
Βεϊϊενορλοκέε 

δὐαξελι Οτοιϊΐας 6 σοπϊδσίιτα, νἱὰ. 
ΜΔ] κοηδοῦ. Ευτὶρ. ῬΝσαπ. 1. 

ἂν ὦ ἄλλον Ὅοιι. Ττίας. 
οἶδας τινα ἄλλον ΑΔ. 



ι 960 ΟΠ ἸΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 

γυνὴ, πρὸς ὃν δ᾽ εἴρηκε, τυγχάνει πόσις 
φρατοῦσι δ᾽ οἴπερ καὶ "ατηγοροῦσί, μου; 

9 “᾿Δριστοφάνους. , 

"δ Τὰ δημόσια γὰρ μισθοφοροῦντες χρήματα, 
ἴδια σκοπεῖσθ᾽ ἕχαστος, ὅ τι τις κερδανεῖ" 

1:7 τὸ δὲ κοινὸν, ὥσπερ Αἴσιμος, κυλίνδεται, 

10 "Ἡσιόδου Ἔργων. 
Χρήματα δ᾽ οὐχ ἁρκαχτὰ, θεύόσδοτα, πολλὸν ἀμείνω. 

1. "Ησιόδου 
Νήκιοι, οὐδ᾽ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς, 

οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ. 

19 "Ἐν ταυτῷ. 
Μὴ κακὰ κερδαίνειν, κακὰ κέρδεα ἴσ᾽ ἄτῃσι. 

18 " Ἐκιχάρμου. 

Β.4 δὲ χεὶρ τὴν χεῖρα νίζει. 

(9089)14 Βακχυλίδου "Ἐπινικῶν. 

10 Ὡς δ᾽ ἄἀπαξ εἰπεῖν, φρένα καὶ πυχενὰν 
κέρδος "ἀνθρώπων βιᾶται. 

165 " Πινδάρου. 

Τ. 10. 

ἰ 

΄ 

Ὁ ὅσον πλέον) πλέον ὅσον Ττίης. 9. 
ἃ δὶς Α, ᾿Αριστοφάνης. Ττΐπο. ὅσῳ πλέον Α. 

8.1]. Εσοϊθε. 08. 18. 
} οἱ δημόσια] εἰ δημόσια Α. 8 δὶς 4, 86. ν-. 550. Βεειῖ Ἰεαι- 

Ὑτῖμο. τὰ δημόσια ἀδὰϊ γηὰ ὙΓΤὶεΟ, 
Οτοιίαν ὁχ ἐχθιρ)ῖς Ασί δι ορμδπΐδ. 

α “ἴσιμορ] νυΐκο σιμὸς, ᾳφυοά ἃ 8ϊ5 Α. Τχίη 
γογδιιπὶ πηι 116, Μ5. Α. σίμεορ. » ἁ δὲ) καὶ δὲ Α. Ῥοεὲ δὰ. 

ἀϊάϊε Οτοίϊιε δόρ τε καί τε 
»»αάτάϊπιιε, ἱδαυΐς, Ποπιλδιλολιί- 
τα Ροδίεσίιι «υοῦ Δ} δἰ! ἰϊδ 
υἰοἰϊατατ, “4 Ψιὰρ Θαΐδκοσ.. Α, Μ, 
Ἂ 516, Εἰδοδοσ, δὰ ᾿Αδϑοδίμὶς 
ὮΝ ΔΕΡ 108. Σ. 48. σἔ. ἰη- 

Αἱ Αὐδιορμδηῖς 1θγ1 αἴσιμορ, 
υοὰ ποιπθμ ἔπΐεεα ρχορτίεπι Πο- 
τ] ἔὴσ ποῖἱ οὐθαϊειγ. ΟἈο0- 
τιὺς. 1ἰαγιπ; ροοοαὶ Οσοῖξις 18 
δἤοικπάα Ἰεοϊτουα οοὐϊοὶδ Μδ. Α. 

ὉΔῚ οἱατί δεῖπνα δοτὶρίατ. σιμ,. 1.1- 
πᾶ ρμοδῖ αὶ ποθ δὲ ἰοῖδ, δβϑὰ 
οοσηροπάϊὲ Ἰράϊοίμιι, 

ἃ ϑὶς Α, ϑ8ε!!. ν. ̓κιβ. δὲερ ὶοὶ- 
ΤῊΣ Ἡσιόδου Ταῖμο, 

ἃ 8ῖο Α. 86. γ᾿ 20. Ὁοδεὶ ἰοαν- 
Δ τῖμο. 

Ὁ δὶς Δ, ϑιπερ!ϊοίτοτ Βακχυλέδον 

Ῥ ἀνθρώπω) ἀνθρώπων Α. εἰ 
Οεεμδεὶ Ὠϊαγᾷ. 

15... 
ἃ δὶς 4. Ττίηυ. 86]. Ῥγχιμ, 11]. 



΄ ᾿ 
- . 

- , 

’ 

Ρ. 127. 

16 “Ἡσιόδον Ἔργον. 

ΠΕΡῚ 44ΙΚΙΜΣ κι τὰ ἘΣ 

᾿4λλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται. 

361 

ΖΔὼς ἀγαθὴ, ὥρπαξ δὲ κακὴ, θανάτοιο δότειρα. 
ὃς μὲν γάρ κεν ἀνὴρ ἐθέλων ἢ δδὲ καὶ μέγα δῴη, 
χαίρει τῷ δώρῳ, καὶ τέρπεται ὃν κατὰ θυμόν" 
ὃς δὲ χεν αὐτὸς ἕληται ἀναιδείηφε πιθήσας, 
καί τε σμιχρὸν ἐὸν, τό γ᾽ ἐπάχνωσον φίλον ἦτορ. 

17 "Εὐριπίδου Βελλεροφόντῃ. 
Ὡς ἔμφυτος μὲν πᾶσιν ἀνθρώποις κάκη. 

ὅστις δὲ πλεῖστον μισϑὸν εἰς χεῖρας λαβὼν 
καχὸς γένηται, τῷδε συγγνώμη μὲν οὔ" 
«λείω δὲ μισϑὸν μείζονος τόλμης ἔχων, 

᾿ φὸν τῶν λεγόντων ῥᾷον ἂν φέροι ψόγον. 

18 "Εὐριπίδου “΄ανάης. 
Κρείσσων γὰρ οὐδεὶς χρημάτων κέφυκχ᾽ ἀνὴρ,, 

“«λὴν ὃ" εἷς τις ὅστις δ᾽ οὗτός ἔστιν, οὐχ ὁρῶ. 

19 “Σοφοκλέους Οἰδίποδος. (290) 
Ὑφεὶς μάγον τοιόνδε, μηχανορράφον,. 

δόλιον, ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσε᾽ 
μόνον δέδορκε, τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλός. 

40 “Μενάνδρου Δευκαδίᾳ. 

"Ὅστις ὑπχέχει χρυσίῳ 

τὴν χεῖρα, κἂν μὴ φῇ, πονηρὰ βούλεται. 
91 “Μενάνδρου Κολακείρ. 

16. 
4 ϑίο Ἀ. 8.1. ν, δός. ϑἰπιρ]ίε - 

τον ̓Ησιόδον Ττὶ 
"ἢ ὃ τι εἶ ὅδ καὶ Δ. ὅδε κῶν 

: 5, δος ΣΆ. Ὁ, 

κἂν Ὑσίηο. Ῥ 
17. 

. 8,6 Ὁ, Ὡδὲ οοσραπάϊξοορ 18ελ» 

ἐμοῖο. Ῥ:. 9. ϑὲπαρ δοῖδας Κύ. 
Τιήῖμο, ἑ 

« 85. Α. Ρκ' Ἂ ̓ Σοφοκλέουῃ 
ττίας 

» εξ ει] εἷς τι νοσίϑείιο Ῥοτ- 
τοῦδ ἱη Λάνοτο. ΡΒ. 474. δ᾽ 0ε, 

᾿ ἥμίηο, ὙΨοΚοβΒοΙϊᾶσε: Ιεθ οἷς ναὶ 
ἀεἷο δ᾽.. 1: 1εβο εἷς 

8ι6 Α. 86 ἄγαν κβγ.}0 δ 6 Ἀ Ν Μ οοοῖ 

Ἰοιῖτλδ Τσίπο. 587 
80. οι 

ἃ 8ἰο ὕοδε, οἱ ἔεχο Α.υδὶ Μεὺυ- 
᾿πωδείαι. Τίμα, λανασία, ΟἹ ετίο. Ῥ- 
112. 
Ῥ Πὐειϊοχίπραθ ἰὰ νοσσὰθ δϑῖθ 

οομἔμδα. βούλεται το βουλεύεταε 
οἱ τοχεδ ροείιἷδὶ ΤᾺ ἴδροι Μ5. 
Οποτεῦον. Ν. δαΐϊ, 8,6 οἱ Β. ἃ 

Ῥ. δὶ. | 
δι. - 

ἃ 8ϊο Α. ονιε. Ὁδθονὲ ᾿οπεπδα 



ὩἸΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ. 

» Οὐδεὶς ἐπλούτησε ταχέως δίκαιος ὦν. 
ὁ μὲν γὰρ αὑτῷ συλλέγει, καὶ φείδεται,» 
ὁ δὲ τὸν πάλαι τυροῦντ᾽ ἐνεδρεύσας «ἄντ᾽ ἔχει. 

99 “᾿“ντιφάνους. 

Τὰ πονηρὰ κέρδη τὰρ μὲν ἡδονὰς ἔχεε 
μικρὰς, ὃ" ἔπειτα δ᾽ ὕστερον λύπας μακράς. 
9383 "Εὐριπίδου Ἶνοῦς. 

Ὁ Βία νῦν ἕλκετ᾽ ὦ κακοὶ τιμὰς βροτοὶ, 
40 καὶ κτᾶσϑε πλοῦτον πάντοθεν θηρώμενοι, 

σύμμικτα μὴ δίκαία καὶ δίκαι᾽ ὁμοῦ 
ἔπειτ᾽ ἀμᾶσϑε τῶνδε δύστηνον ϑέρυς. 

(291)24 " Μενάνδρου ᾿Αϑελφοῖρ. 

ῬΈργον εὑρεῖν συγγενὴ 
πένητός ἐστιν. Οὐδὲ εἷς γὰρ ὁμολογεῖ 
αὐτῷ προσήκειν τὸν βοηϑείας τινὸρ 
δεόμενον , αἰτεῖσϑαι γὰρ ἅμα τι προσδοκᾷ. 

95 "Σοφοκλέους Τηρεῖ. 

Φιλάργυρον μὲν πᾶν τὸ βάρβαρον γένος. 

926 Εὐριπίδου "Ὑψιπύλῃ. 
Κακοῖς τὸ κέρδος τῆς δίκης ὑπέρτερον. 

427 " Πλάτωνος ἐν τῷ Κρίτωνι. 

“Ὅμως τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν 

Τύληο. ϑουαπάᾶιπι υἱά δῖ κόλα- 
κι. ϑ8ὲ δηο ζδριιΐδηι μὲς ραϊαϊξ 
ἹΜοηδηάοσ, τόσα δεὶ οοὐὰ͵ Α, 
ἍοΣ5. δου ἴυχα, ἸΣτοσι τι τλοάο 
ἄδπια95, Κολακιε ἃ. ΟἸετίσιι ΡΝ, τοῦ, 
διῖσσυης, οἱ τουτὶ νογβίοιι]οα ΟΙΏΩΣ- 
εἶι, Οτοῖίαπι δϑαιιιῖιδ, αὶ εο8 
ἑπεενγίο ἰὐἱθοϊξ, 
» οὐδεὶρ] οὐϑεὶς Α. 

ἃ 5:16. γοιι. ̓ντιφῶντα Τεῖαο. 
Ὁ ἕπειτα) εἶτα Α. γοξδε, Τχὶβο. 

᾿ιάσπι ἴΏοΧχ τὰς λύπαρ. 

ἃ 8ῖ0 Ἀ. 8.1]. ΕᾺ 4.. δι πιρ}1οἷ- 
δες Εὐριπίδου Ττὶπο. - 

Β γίάα ἱπῖγα ΧΟΙΙ. (ΧΟΙ) 4. 
ς ἔπειτ᾽ ἀμᾶσθε) ἐπεὶ τόδ᾽ ἐξα- 

᾿δ, Φ. Ῥοχεοπιιε.. Ζεαείς Ἀ. 

ΠῚ 
811. Ῥτο τῶνδε οες. ἨδΡοὶ τονδι. 

Δ. τοῦδε (ἃ. 6. τοῦδε ἃ Ὁ. π. τοῦ- 
τὸ ὁ οοΥγ.) τόνδε Β. Ρ. τὰ. τοῦτο 
Ὁ. δ60, ἔπειτ᾽ ἐμᾶσθαι τόνδε Ἐχὶδο. 

84. 
ἃ ϑοσ Α. Ὑσίπο. ΟἹοσχὶο. Ρ- 5. 
Ὁ γεγύξιιδβ χϑοῖθ ἀϊἸσισίθεις Οτο- 

τας, αιιΐ ῥτο οὐδεὶς ἀράϊε οὐδεείῃ. 
34. 

ἃ ϑῖς Α. ἘΕΥ. «. 
Ἐσχίπο. 

40. 

δἐπερ!αίιος 

ἃ 5:10 Δ. δὶ ὁφιπὶ, ῬΥ. 6. δ5- 
ῬΙΙοΙῖετ Ἐϑρικίδου Ττίυς. 

ἃ 8.6, Τχίποι ϑεὶϊ, Ρ. 40. (. 



υ. 130. ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΙΑ͂Σ κτλ 1. 4683 
τυγχάνεί τὸν. «ανεὶ τρύκῳρ φαμὸν, ἢ οὔ; Φαμέν. Οὐδαμῶς 130 
ὥρα δεῖ ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα. Οὐδὲ ἀδικούμενον. ἄφα ἀνταβὲ- 
κεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ οἴονται. ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν ; 
Οὐ φαίνεται. ἣ Τί δαὶ δὴ, κακουργεῖν δεῖ, οὖ Κρίτων, ἢ 
οὔ; Οὐ δεῖ δήπου, ὦὧ Σώκρατες. Τί δὲ, ἀντικαχουργεῖν κακῶς 

πάσχοντα ὡς οἱ πολλοί φασι, δίκαιον, [ οὐ δίκαιον; Οὐ-. 
δαμῶς. Τὸ γάρ χου καχῶς ποιεῖν ἀνθρώπους, τοῦ ἀδικεῖν 

οὐδὲν “ διαφέρει. ᾿Αληθῆ λέγεις. Οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ, 
οὔτε κακῶς σοιεῖν “ οὐδένα ἀνθρώπων οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ 10 
ὑπ᾽ αὐτῶν. Καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καϑομολογῶν, ὅπως 

μὴ παρὰ δόξαν ὁμολογῇς οἷδα γὰρ ὅτε ὀλίγοις τιόὺ ταὐτὰ 
“καὶ δοκεῖ καὶ δόξει. "Οἷς δ᾽ οὕτω δέδοχεαι, καὶ. οἷς μὴ, 
τούτοις οὐχ ἔστι κοινὴ βουλή:. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ᾿τούτους ἀλλη-(299) 
λων καταφρονεῖν, ὁρῶντας τὰ ἀλλήλων βουλεύματα. 

28 "Εὐσεβίου. ἃ 

Φιλρχρηματίη τοῦ κτήσασθαι εὑρεῖν ἀρχέοντα οὖρον. οὐχ 
οἷδε. 
40 Φιλοχρηματίην ἐφ᾽ "ἡμέρῃ ἑκάστῃ ἀπιρρέων πλοῦτος οὐχ το 
ἔστησιν, ὥσπερ οὐδὲ πυρκαϊὴν ὕλη: ἐειβαλλομένη" ἐπιγιγ- 
Ψόμενορ δ᾽ ἀεὶ ἐς τοῦ πλεῦνος τὴν ἐπυθυμίαν ἐξάπτει μειξό- 
νως. “Νόος δὲ " μοῦνος παραστὸς, καὶ τοῦτο οἷδεν - ἀκό- 
σασθαι. 

Φιλοχρηματίην ἄλογον τὰ πτώμενα ἀποβαλλόμενα μὰᾶλ- 
λον "ἀνύσειεν, ἢ ὁ ἐφ᾽ ἑκάστῃ ἡμέρῃ πλοῦτος ἄπλετος' ἔπε. 

γιγνόμενος. 
᾿ 81 Τοῦ αὐτοῦ. 

εν τὶ 96} εὶ δὲ Α. Μοὸχ δαὶ ἰομῖαό Ἐπιξεϊῖο νἱἀδαίις {ὐὴθ6- 
οοαε. σιπο. ΣΟ. 

ο διαφέρει] διαφέρειν Β. πι. Ρ. : 
20. Βδ 

ἃ οὐδὲν ἄνθρωπον, εὖ δ᾽ ὧν 8 βμοῦνορ) μόνος ἃ. Οαἱ Ῥφ}}19 
ἐκέσα- " τ ὍῃἾ δοκεῖ οπι. Δ. ὕοια. Ττίηο. θεῖ μαβεῖ ἀχκέεσθαι ΡγῸ 

Μὸοχ οἷς οὖν Α. Νοες. Ὑτπο. ῥτὸ σθαι. 
οἷς δ᾽. ο΄ 

Ἐ τούτονρ]) τούτοις ρτῖμιο, ἀαὶε- 50. 
εἐἶο τούτους Δ. [ ἀνύσειον ἂπ ἂν ἄσειεν ἢ δ 

8. ἂν παύσειεν 2) δὶ ἀνιήδειεν ὃ Ψλι,ς- 
ἃ ϑίς Α. Τχίμο. απὶ σο4ᾳ. δο--ὀ ΚΕΝ, 



οδ4 ἸΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ τοῖο. 

Τὸ οἰκονομέειν τὰ παρεόντα ἀνδρὸρ. "προνοοῦ" ὦ δὲ μηδ' 
δοὅλως ἐθέλειν ἐστὶ τῶν δεόντων χρέεσθαι. - 

82. Οὐδέποτε τῶν κτηϑέντων, καταδεδουλωμένου δὲ ἑωυτὸν 
τῶν χρημάτων " ἐστὶ τῇ κτήσει. 

88 Οἱ «πλεῦνες τῶν ἀνθρώπων παρὰ λόγον " ι φειδέύμενοι, 
(998)ἀξιεῦσι πολυχρήματοι πεπιστευμένοι, ἡλίϑιοι καὶ δκαιοὶ νο- 

μίζεσθαι ν ἢ περὶ τὰ δεῖ ἀναλίσχοντες, δεξιοὶ "αλήσθαι. 

δ Προδίχου. ' 

τ Α: τε, καὶ ὃ" λάβοις τι. 

εῬΠΜβὥροδότου ἱστορίας ξ. 

Ἐγὼ μὲν, ᾧ βασιλεῦ, οἷα ἄνθρωπος, ἰδὼν ἤδη πολλά τε 
40 χαὶ μεγάλα πεσόντα πρήγματα ὑπὸ ἡσσόνων, οὐκ ξῶ δὲ τὰ 
πάντα τῇ ἡλικίῃ εἴχειν, ἐπιστάμενος ὡς κακὸν αἴη τὸ ποῖ. 
λῶν ἐπιθυμέειν. 

86 "Εὐσεβίου. 

ΤΠλούσιον χρὴ νομίζειν τὸν ἡγεόμενον ἔχειν τὰ ἀρκέοντα" 
Ῥεὸν δὲ αἰεὶ ἐπιϑυμέοντα προσκτήσασθαι, καὶ ᾿αληθώρην βη- 
δέχοτε “τοῦ τοιούτου λαμβάνοντα, καὶ εἰ Μίδου " αλουτέοι 
μᾶλλον, πένητα καλέω, καὶ Ἴρου, ἣν ἐχεῖνος ἐξ ἀνάγκης 
εἶχε, ξψυχὴν κεκτῆσθαι. 

εἷς Ὁ Ῥεεουᾶο --Ῥιαιοιίο ἈΑχίοοδ. Ρ. 

Ὁ χάβοιρ] λάβης ων 

55. 

β1. 
δ ὀνοοῦ ονοιοῦ Ἐ., "ἢ. 

“εὐ. Μοχ δ] πον νλάοίυς ἐπὶ 
τῶν δὲ . 

4 ἔτ) ἐστὶ Α. ὅδεοει Ἰοσιι Τ τίπο. 
οὐδέποτ᾽ ὠτῶν εὰ. ΒΔ6. οἱ εἷς 
Ὡπιδ πι3. Δρμὰ δοβμονῆίιπ,, Ἦ, ]. 
οὐ δηϊοοδάοηεθιδ οοἰ πη ζθπδ. 
Ιάοτι ᾿ιαροὲ καεαδεδουλωμένοῃ --- 
ἐσεὶ τ. κ. 

8 φιλούμενοι) ὁ θοετίξο , παρὰ 
λόγον φειδόμενοι γε] φειδεύμενοι. 
Ὀρροπυμίον περὶ τὰ δεῖ ἀναλί- 
σχόντες, 
ἀτειεύδεροι, «οτὐϊάε ἀναγὶ, Αρυὰ 
Ἅδοσορ. 695. ἰεᾷβο, εἰδο 
σου. ψαιε κεν. νὰ δὰ ἠμδομαί 
ΨΙΠ, το. ἀξιοῦσε Ττίησ, 

α δία Α. Ττίςς, ν, δάρσα . 

Ηἰὶ ες ἐδενθέριοι, 11}. 

ἃ ϑἷς Α. δεῖ]. ΥνΠ, 18. Ἦ- 
οἷϊεσ ᾿Ηροδότον Τείπο. δίων 

6. 
ἃ 8ίο Α. τῆνον 
δ τὸν δὲ ἀεὶ ἐπιθυμέοστα σαι. 

Β, Δ. ρσ. ρΐ πιοχ προσκπεήσεσθαι, 
ο πληϑόρην) «- ὥρην 4. 
ἃ τοῦ τοιούτον)] τοῦ πλούεον 

ΟΟΣ)1οἱΣ “]Δοορδῖι 5 ΑὨἰδο]. ΧΙ]. 
Ῥ-. 126, εἶπα ποοοδείϊαϊο, 

6 πλουτέοι] πλουτέει Α. 
δ ἴρον} ἴρον Β. τι, ν», Ὑτχίως. 
ον Β. πὶ, ἜΣ: ἴοθα οὐζης μτοῖψο. 
δ ψυχὴν ἔς τύχην Ὅτὸ 
ὴν. αν, ΩΝ δ μὴ 
ρον, αἱ 6664. δἷιξ ϑδιεοβδοί, τοὶ 
διϊοσίιδ. ΨΆΣΟΧΕΝ, 



΄ 

- . “πὰ 

ἂ 
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897 "“ημοχρίτου. 

᾿ Πλοῦτος ἀπὸ κακῆς ἐργασίης ὃ περιγενόμενος  ἐκιφανέσεν. 0 
ρον τὸ ὄνειδος χέχτηται. ᾿ . 

883 " Βίωνος. 

Βίων ὁ σοφιστὴς τὴν φιλαργυρίαν μητρόπολιν ἔλεγε πάσης 
καχίας εἶναι. 

89 "Σιμωνίδου. 

Σιμωνίδης παρακαλοῦντος τινὸς ἐγκώμιον ποιῆσαι, καὶ 
χάριν ἕξειν λέγοντος, ἀργύριον δὲ μὴ διδόντος, 4ύο εἶπεν 
οὗτος ἔχω χιβωτοὺς, τὴν μὲν χαρίτων, τὴν δὲ ἀργυρίου". καὶ 
πρὸς τκὰς͵ χρείας τὴν μὲν τῶν χαρίτων κενὴν εὐὑρίσχω, ὅτ᾽ 

ἂν " ἀνοίξω, τὴν δὲ χρησίμην μόνην. 
40 “«᾿“ντιφώντορ. 

(294) 

Οἱ δὲ ἐργαζύμενοι μὲν καὶ φειδόμενοι, καὶ ταλαιπωροῦν. 131 
τες καὶ προστιϑέντες, ἥδονται οἷα ἢ δή τις ἂν εἰδιάσειδν ἥδεσ- 
ϑαι" ἀφαιροῦντες δὲ καὶ χρώμενοι. ἀλγοῦαιν,. ὥσπερ ἀπὸ 
τῶν σαρχῶν ἀφαιρούμενοι... 

41 "'ροδότου. 

Ὡς κακὸν εἴη, διδάσχειν τὴν ψυχὴν πλέον τὶ δίξιάδαι «οὶ 
ἔχειν τοῦ παρεόντορ. 

42 ᾿Αντισϑένους. 

Φιλάργυρος οὐδεὶς ἀγαθὸς, οὔτο βασιλεὺς, οὔτε ἐύδερορ. 
43 ᾿Ζημονοίτου. 

εαἰὰΐο τοδρομπείομοπι τοζοσθϑά τη. ᾿ ͵, 57. 
ἃ 810 Α, Τυῖπο. ᾿ς , 

αὐ περιγενόμενος) περιγεινόμεψορ 
88. 4 

ἃ 85:6 ΔΛ. Πϑεςῖ ἰεηπια Ἐσῖδο. 

“ς͵ 89. 
« 8ῖ. Α. δεοιοῖ Ἰϑιῶπια Τχΐπο. 
Ὁ [μ εοτίρίοσε , ππᾶὰθ Βδοὸ ἀθ- 

Ῥτοιλῖδ διιμῖ, οἶμθ δυρίο ρ]ειΐηθ 
ἀτὰϊ, ἀνοίξω καὶ ἄχφησεον, τὴν 
δὲ ἀργυρίου μεστὴν καὶ 

᾿ Ζρήφιμον: διιῖ ἄνοί τ ᾿όρην 
μᾶτω Βοίηάε, γοτίθῃ- 
των μεστήν, ἐμ, οἱ δὰ δίπικο- 

ὙΥτττανβοη, δὰ ΡὈΙπίδγοῖ. ἀθ 8. 
Υ. Ρ. 58. ἱ. 6. 11. Ρ. 545. Ἐ΄ 

ὉΔῚ ν᾿ Ὀ] "γα. Ῥιο ἀνοίξω ὅλυν. 
εἰ Μοε:. Ἐ εὐρίσχω 

40., 
ἃ δίο Α, Τυίμο. 
Ἐ δή μὴ δ᾽ εἴ τις Ττίηο. 

, 8 ϑ8ίο 4. τίσ, 80]. γιι. 16. 

ἃ 8ίς Α. τοῖης. 

43. 
« 8ίς Α, Ὑεϊδ ι,, 
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Ψ᾽ 

44 "Τοῦ αὐτοῦ. 

ΘΑΝΝΟΥ ΣΊΤΘΒ.ΑΙΟΥ ᾿ πὶ 40. 

7 ͵ 

19 πω τὸν οἰόμενον. νόον ἔχειν ὁ νουθεεέων, τέ ματαιοχο- 

Χρημάτων ὄρεξις, ἣν μὴ ὁρίξηται " κόρῳ, πενίης. ἐσχάτης 

- 96)" χολλὸν χαλεκωτέρη" μέρονες γὰρ Δρύξες μέζονας ἐνδείας 
στοιξῦσι. 

456 "Δημοκρίτου. 

Κακὰ κέρδεα " ζημίην ἀρετῆς φέρει. . 
46 "“ιογένους. 

“ιογένης ἢ ὁμοίου τοὺς φιλαργύρους τοῖς ὑδραπικοῖς: 
᾿ ξκείνους μὲν γὰρ πλήρεις ὄντας ἀργυρίον, ἐπιϑυμεῖν πλείο. 

8ῦψος, [τούτους δ᾽ ὕδατὺς " ] “ ἀμφοτέρους " δὲ, πρὸς κακοῦ; 
ἐπιτείνεσθαι γὰρ μᾶλλον τὰ πάϑη, ὅσῳ τὰ ἐπκιϑυμούμενα πο. 

οἰξεται. 
47 "Σωκράτους. 

Σωκράτης- “ἐρωτηθεὶς, τίνες. φιλοχρήματοι, Οἱ τὰ αἱσχρὰ 
κέρδη θηρώμενοι, εἶπε, καὶ τοὺς ἀναγκαίους τῶν φίλων 
ὑπερορῶντες. 

48 "Πιτταχοῦ. 

ὑλάπληστον τὸ διαπαντὸς κέρδος. 

490 "5" Περιάνδρου. 

» Χέρδος αἰσχρὸν, βαρὺ κειμήλιον. 

δὺ "Ἔχ τῶν ᾿Δριστωνύμου Τομαρίων. 

Ὁ ΖΧρυοοῦ] Δὰάο δεσπότην. Οκε- 

α ϑ8ϑῖς Α. 
» κόρῳ] λόγῳ “δοομοίαθ Αμῆπο]. 

Τ. ΧΙ]. Ρ. 127. 
α πολλῷ] πολλὸν Α. οσϑε. Ατ- 

86... Ττίπο: Μοχ μέζονερ---μέζοναρ 
Ῥσο μείζονες μείζονας Α- Μοι:. 

α 8ϊς Δ. 

5 δημία»] ζημίην Β. 
45. 

ἃ ϑίο Ὑσγίπο. “4ιογ ἔνηρ Α. 
» ὡμοίον ] ὁμοίους ὅείης. Β. 

Ῥ.- ὁμοίοε πε. 
"ν᾿ ἐκείνονρ μὲν , γὼ] καὶ ἐκείνους 

γὰρ Α, δχ οιπδηδ. ΒΒ. τ. 8. τοῦύ- 
τους ὃ δ᾽ ὀδέτος ΟἿ. Ἀ. Τνίωης, 

ἀμφοτέρους οκἕ πὶ 
εὐ ρζο 1 «μφοτέροις 

ες δὲ πρὸς] δὲ ταὐτὸ πρὸς Β. 
πὶ. 860, ταυτὸ γ6] δἰπι1]6 αυἱὰ ει- 
Ῥτα πρὸς εοτὶρίιπι ᾿δθοὲ ᾿Ὴ 

47. 
ἃ ϑὶς Α. Ὁϑοδῆι Ιοχρτα Ττχίης, 

48. 
- ἃ ϑ8δὲο Τυΐπο, Πιττακὸς Α, 

ῃ 
Ὁ ἀπλησεον) ἄπλειστον Α. 

' 49- 
α δ᾽. Τυίηο. Περίανδρος Α. 

50. 
ἃ 8ϊς Α. ἢ δεεῖ τομαρίων Τείας. 



᾿ 
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᾿Αριστοτέλης φησὶν, ὅτι ὀχτώ τινες κοινῇ λῃστεύοντες,80 
ἐστασίασαν πρὸς ἀλλήλους περὶ τῶν ὑσχύλων, καὶ. τέσσαρες 
αὐτῶν "κατελείφϑησαν. Πάλιν οὗτοι πρὸς ἀλλήλους “ διη-(996) 
ψέχϑησαν, καὶ δύο κατελείφϑησαν, εἶτα εἷς" καὶ τί ὑπόλοι- 
πον, “ εἰ στασιάσει τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ εὐώνυμα; 

δῖ «Ἐν ταυτῷ ὁ" ᾿ 
Τοῦ Πύρρου ὀνειροπολοῦντος αὐτῷ Σικελίαν, καὶ μετὰ 

ταῦτα Καρχηδόνα, καὶ πολλὴν γῆν, Ὁ ὁ Γύγων αὐτῷ Κεινέας 
ἔφη" Εἶτα μετὰ τοῦτο τί; Τοῦ δὲ εἰπόντος, ὅτι ξησόμεϑα 
λοιπόν" Ὃ δὲ ἔφη" Τί οὖν κωλύει ἀπὸ τοῦ νῦν ζῆν, πρὶν 40 
«ολλὰρ πόλεις “ ἀπολέσαι; 

δω." Ἔοικεν οὖν ὁ τοῦ φιλαργύρου βίος νεχροῦ δείπνῳ" πάντα 
γὰρ ἔχων, τὸν εὐφρανϑησόμενον οὐκ ἔχει. 

68 "Σεμιράμιδος. 
Σεμίραμις δὲ ἑαυτῇ κατασχευάσασα τάφον, ἐπίγραψεν" 

“Ὅστις χρημάτων δεηθῇ βασιλεὺς, ὃ διελόντα τὸ μνημεῖον, 
ὅσα βούλεται λαβεῖν. “4αρεῖος “ οὖν διελὼν, χρήματα μὲν 
οὐχ εὗρε, γράμμασι δ᾽. ἑτέροις ἐνέτυχε τάδε φράξουσιν" Εἰ 
μὴ καχὸς ἧς ἀνὴρ, καὶ χρημάτων ἄπληστος, οὐκ ἂν νεχρῶν 50 
ϑήκας ἐκίνεις. 

δ4 " Τίμωνος. 
Τίμων ὁ μισάνϑρωπος στοιχεῖα ἔφη τῶν χαχὼν εἶναι ἀπλη- 

στίαν καὶ φιλοδοξίαν. 

Οεδηοσ. : Ἐκ «Αἀγίδοηγηιὶ Τοπιατίΐδ. 
οἱ. “Ἱνίδοπὶδ. ᾿ 

» σκύλων) σύλων Α. Ῥ. πι. 
ο κατελείφϑησαν} Ηΐϊο οἱ Σηΐτα 

Ή . 
πατελείρϑησαν Μοιι, κατελήφϑη- 
σαν Ττίηος, ἸοσΟ ὈΣΟΥΘ,, ᾿ 

ὰ διηνέχϑησαν διδνέχϑησαν Β. 
ΟΠ 6 εἶ στασιάσει)͵ ἢ σεασιάσει 

Ψοεδ Α. Β. πὶ. δοι. 

ΨΑΣΟΚΕΝ. οἵ. ΤὨΐου. Οδε, Τὶ. 1, 
. 18. εν ς 

Ρ ὮΡ ὁ Τύγων) .ϑδ]πιδείιιβ οοσχὶ-. 
εἰ: ὁ τυχῶὼν νοὶ “περιτυχών. 

ας κεινέας] Χινέας ΒΒ. τι. εθ6. 
κεινέας Α. 

αι. 
ἃ ἀπολέσαι) ἀπολέσϑ᾽ Α. 

ἃ. 
ἃ Ὠδοοῖ Ἰοπνῦια Α. Ὑσὶπο. ο. 51. 

α 8:0 Α. ἐχ τῶν αὐεοῦ Ὑτίηο. 
»" Νασγχαὶ ἤοσ ρθη Ρ]ιίΐίδσοῃ. 

Τι 10. Ρ. 391. Νδειῖο αυὰ δἰ 1]- 
Ἰυὰ τγων. Αι πολλὴν γὴν Λι- 
βύων αὐτῶν Κινέας ἔφη Ιπῖοτ- 
Ῥγϑις ϑίοθδοὶ οὐσοσχϑῖ ποῖδὲὶ [.8- 
Ορασάιϊς 1,, ΧΙ, σ,. 18. ἤπη, 16- 
δη8 συξζῶν νοὶ συνοὸν Κινέαρ. 
ἔπι Υἱαϑιον δὰ αιἱὰ 1Δίοχο. 

ΒΊΟΒΑΒΙ ΣΠΟῚΙΣΕΟ, ΥΟΙ, [. 

πῆ, Ρ. 165, 14. 

ἃ ϑ8ίΐίς Α. Ὠδοθξ Ἰοπιᾶ Ὑσίπο; 
γιάοδιυν Ἠδτγοάοῖι 1. 187. 

Ὁ διελόντα] διελὼν Α, δυρτα- 
δοχὶρῖο ὄντα. 

ο οὖν] δὲ Τγίπο. οι... 

ἃ ϑ8ῖο Α, Ἔοοῖε Ἴεπειρα Τχλης, 



᾿ 

. 
, ᾿»" 

φὅ8᾽ ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑ͂ΙΟΥ τι 0. 

(597)65 "Σωκράτους. 
Ὑποστάϑμη ἐστὶν, οἴνου μὲν ερὺξ, φιλαργύρου δὲ ἀνελευ- 

ϑερία. Ν 

δ6 " Τοῦ αὐτοῦ. 
Οὔτε παρὰ νεχροῦ ὁμιλίαν, οὔτε παρὰ φιλκργόρου χάριν 

δεῖ ξητεῖν. 

67 "Ἰενοφῶντος. ᾿ 
188 Τί νομίζεις δῆμον εἶναι; Τοὺς πένητας τῶν πολιτῶν ἔγωγε. 

Καὶ τοὺς πένητας ἄρα οἶσθα; Πῶς γὰρ οὔ; ᾿4Ὁ᾽ οὖν καὶ 
τοὺς πλουσίους οἶσϑα; Οὐδέν γε ἧττον ἢ καὶ τοὺς πένητας. 

ν Β Πρίους δὲ πένητας, καὶ ποίους πλουσίους καλεῖς: Τοὺς 
᾿ μὲν, οἶμαι, μὴ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τελεῖν, πένητας" 

τοὺς δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν, πλουσίους. Καταμεμάϑηχας οὖν 
ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλίγα ἔχουσιν, οὐ μόνον ἀρκεῖ ταῦτα, 
"ἀλλὰ καὶ περιποιοῦνται ἀπ᾽ αὐτῶν - ἐνίοις δὲ πάνυ πολλὰ 

Ἰοοὐχ ἱκανά ἐστι; Καὶ νὴ «᾽, ἔφη ὁ Εὐθύδημος" ὀρϑὼς γάρ 
με ἀναμιμνήσκεις " οἷδα καὶ τυράννους τινὰς, οἱ δι᾽ ἔνδειαν, 

ὥσπερ οἱ ἀπορώτατοι, ἀναγκάζονται. ἀδικεῖν. Οὐκ οὖν, ἔφῃ 
ὁ Σωκράτης, εἴ γε ταῦτα οὕτως ἔχει, τοὺς μὲν τυράννους εἰς 

τὸν δῆμον ϑήσομεν᾽ τοὺς δὲ ὀλίγα κεκτημένους, ἐὰν οἴκονο-᾿ 
μικοὶ ὦσιν, εἰς τοὺς πλουσίους; 

δ88 " εἰημοχρίτου. 
᾿Ελπὶς κακοῦ κέρδεος ἀρχὴ ξημίης. 

59 "Διογένους. 
Οἱ φιλάργυροι καθάπερ μαχαίρα τῷ βίῳ χρῶνται, πάντα 

«οιοῦντες κατὰ τὴν λαβήν. 

(9298)60Ὸ « Πλάτωνος. 
42) “Πλάτων πρὸρ τὸν ἀεὶ ξητοῦντα χρηματίξεσθαι , Ἶ πονὴ: 

οὲἑ, εἶπε, μὴ πειρῶ τὴν κτῆσιν αὔξειν, ἀλλὰ τὴν ἐπιθυμίαν 
μειώσαι. 

Ἀ 

4 - 

δ5. Ὁ Ποίους δὲ πένητας οτπι. Β. 
α δ8:ῖ5 Α. ᾿Ισοχράτους Ττίης. 68. 

546. α ϑὶς Α. “ημοσθένους Ττίηςο, 

ἃ ϑῖο Α. Ττῖηο. 59. 
57. ἃ ὅ8ὶο Α. Ττίπο. 

8 ὅ᾽΄ιε Ττείης. δ01}. Μοδπηου. . θο. 

5, 57: Ὀοοεὶ ἰσοιι8 Α. 8 5:ς Α. ᾿Ὥρεσι ᾿οπῖπια Ττΐπο. 
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61 5 “ιογένους. “ 
“4ιογένης ὁ ὁ κύων ϑεασάμενός: τινα. . πλουσίας γραίας ; προῦποι. 

ούμενον ἐρᾶν, ἔφη, Ταύτῃ σὺ τ τὸν ὀφθαλμὸν, «λλὰ τὸν ὀδόντα. 
υ ἐπιβέβληκεν. ," .Ν , Ἂς 

65 « Σιμωνίδου. ΝΕ 

Σιμωνίδης ἐρωτηϑεὶς διὰ τί Ὁ ἰδγάτον γήρως ὧν; φιλάρ. 
γυρος εἴη; ὅτι, εἶπε, βουλοίμην ὧν ἀποθανὼν τοῖς ἐχθροῖς 
κἄλλον ἀπολιπεῖν, ἢ ἐῶν δεῖσθαι τῶν φίλων" "ατεγνωώκοδβ τῆρϑο 
τῶν πολλῶν φιλίας τὸ " ἀβέβαιον. 

6835 « Διογένους. 

Ζιογένης τοὺς μεγάλα καὶ ἀϑρῥόα Ἰαμβάνοντας μεγαλοατώ. 
χους ἐκάλει. 

64 «᾿Δπολλώνιος Εὐφράτῃ. 

Οὐκ ἐπιλογιξομένη ἡ ψυχὴ τὸ τοῦ σώματος ἀδταρκεξ, ) οὐ 
δύναται ἑαυτὴν αὐτάρκη ποιῆσαί. 

. 66. « Ζημοκρίτου. ΝΝ 

Ἢ τέκνοις ἄγαν χρημάτων συναγωγὴ, πρόφασίς ἔστι φι- 
λαργυρίης τρύπον ἴδιον ἐλέγχουσα. 
6 ἃ Τοῦ αὐτοῦ. 

Ὧν τὸ σχῆνος Ὁ χρήξει, πᾶσι πάρεστιν εὐμαρέως ἄτερ 40 
μόχϑου καὶ ταλαιπωρίης" ὁχόσα δὲ μόχϑου καὶ ταλαιπωρίης(299) 

σχρίξει καὶ βίον ἀλχύνει , τούτων οὐκ ἱμείρφεταν τὸ σκῆνος, 

ἀλλ᾽ ἡ τῆς γνώμης “ καχοηϑίη. ΄ 

67 4 Ἐκ τῶν ᾿Αριστοξένον Πυϑαγορικῶν ἀποφάσεων: : 

δι. . 6... . 
α δῖ. Α. Τροοδὲ Ἰοπα ΤΊ1ΠΟ. ς ὑ , Ι 
- ἀποβέβληκε] ἐπιβέβληκεν Α. ἃ 8:ς Α. Ὠδοεὶ [6 Ὁ ΟῚ Τῶνο.. - 

Β. τὰ. φ. εἴ ος νοΐ ΟΘ5ΠΘΙΙ5 65. 
ἴη πιδύββ. 01 ἰγμοϊεῖδα ΘΙΥΟΣΘ 
Ὡ2ΏΟ ἸΟΘΙ τον ἐκεβέθηκεν. ΜΝίάοΑ- 

. ἴυσ Πόρτδθιις δὰ Ασίδῖοριῃ. Ἐ]ιι- 
Τλ 1017. 

6. 
ἃ δὶς Α. Πορεῖ Ἰοπῖπα ΤΎΪΠΟ. 
Β ἐσχάτου γήρως } ἐσχατογήρως 

γα οκοηδοσ. δὰ Απηπίοι, Ρ, 54. 
ς ἀβέβαιον) βέβαιον Α. ἃ Τὰ. Ρ. 

65. 
ἃ ϑὶς Α,. Ὠοεδβὶ Ἰϑδ ΤΎΟ, 

τ 
ἃ ὅ1. Τεῖπο. Ἐνφρα Δ. 

ἃ 81. Α, Πυϑαγόρου Β. τὶ; Ρ. 
Ὁ χρήδει] χρήξοε Α 
΄ο καχοϑήγίη] καχοηϑίη Ὀοϑηέτί 

ἸΛΗΤΡΟ εἰ 616 ὕο56. ἴσως κακοηϑίη 
Ατβεῶ, ἕ. κι ἢ κακογηϑίη. Β. τὰ, 
δ6ς. ᾿ 

67. 

ἃ δϊο Α. εχ δοιποπά. αγθᾶο Ρεὶ- 
16 δοτήρίτιπι ᾿Αριστοτέλους. --- ᾿Εκ 
τῶν ἀριστοξένους τοῦ πυϑαγορεί- 
ου, ᾿Εκ τῶν ἀποφθεγμάτων αὖ- 

Ἀο 
τοῦ Ἰσίῃς. 



460 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ Τ᾿ 10. 

Περὶ Ὁ δὲ ἐπιθυμίας τάδε " ἔλεγεν. Εἶναι τὸ πάθὸρ τοῦτο 
ποικίλον ἥ καὶ πολύπονον καὶ πολυειδέσεατον" «εἶναι δὲ 
«ὧν ἐκιϑυμιῶν τὰς μὲν ἐπικτήτους τε καὶ παρασκευαστὰς, 
τὰς δὸ συμφύτους᾽ “αὐτὴν μέντοι τὴν ἐπιθυμίαν, 

δοτινα τῆς ψυχῆς καὶ ὁρμὴν, καὶ ὄρεξιν εἶναι πληραίσεως, ὦ 
παρουσίας αἰσθήσεως, ἢ κενώσεως καὶ ἀπουσίας, καὶ τοῦ 
μὴ αἰσθάνεσθαι. ᾿Επιϑυμίας δὲ ἡμαρτημένης τὸ καὶ φαύ.- 
λης τρία εἶναι δ ἤδη τὰ γνωρίσματα, ᾿ ἀσχημοσύνην, ἀσυμ- 
μετρίαν » ἀκαιρίαν " ἢ" ἢ γὰρ αὐτόθεν εἶναι τὴν ἐπιθυμίαν 
ἀσχήμονά τε καὶ φορτικὴν καὶ ἀνελεύθερον" ἢ τοῦτο μὲν 
οὐ, σφοδρότερον δὲ καὶ χρονιώτερον τοῦ προσήκοντορ᾽ ἥ 
τρίτον πρὸς ταῦτα, ὅτε οὐ δεῖ, καὶ πρὸς ἃ οὐ δεῖ. 

68 «.« Πλάτωνος. 
1883. Πενίαν ἡγητέον εἶναι, μὴ τὸ τὴν οὐσίαν ἐλάττω ποιεῖν, 

ἀλλὰ τὸ τὴν ἀπληστίαν πλείω. 

69 "4Ζημοχρίτου. 

Τοῦ πλέονος ἐπιθυμίη τὸ ἢ παρεὸν ἀπύλλυσι, τῇ " «ἱσωκπίῃ 
κυνὶ ἰκέλη γιγνομένη. 

᾿ (800)70 "Ἐκ τῆς Νικολάου ᾿Εϑῶν Συναγωγῆς. 
᾿Ομβρικοὶ ὅτ᾽ ἂν πρὸς ἀλλήλους ἔχωσιν ἀμφισβήτησιν, 

καϑοπλισϑέντες ὡς ἐν πολέμῳ μάχονται" καὶ δοκοῦσι δικαιύ- 
τερα λέγειν οἱ τοὺς ἐναντίους ἀποσφάξαντες. 

γι" Κλειτοφῶντος ἐκ τοῦ ε ἸΙταλικοῦ. 
͵ῖἴ0 Βρέννος ὁ τῶν Γαλατῶν βασιλεὺς, λεη: :ατῶν τὴν ᾿“σίαν, 

εἷς Ἔφεσον ἦλθε, καὶ στρατοπεδευσάμενος, περιέμενε τοῦ 
πολέμου τὴν προϑεσμίαν. Παρϑένος δὲ τις τῶν ἐπισήμων, 
τοὔνομα “Ζημονίχη, εἰς ἐπιθυμίαν ἐμπεσοῦσα τοῦ βαρβάρου, 

» δὲ οι. Α. 68. 

ς ἔλεγεν} ἔλεγον Β. τὴ. δθο. ἃ δἰ. Α. Ὑτίμο. 801]. Τρ. Υ͂. 
ἃ πολύτροπον Ῥγο πολύπονον Ὁ. 736. 

τηδνιὶὶ Ηδιδάλιι5 ὅρθο. ΟΥἱῖ. Ρ]4- 9. 
ἴοι. Ρ. 17. ϑεὰᾶ νν. καὶ πολύπο- ἃ δὶς Α, Τχίρο. 
Φον ον Α. οπιξῖεῖε 76] οἰ Ὁ παρεὸν] παρὸν Α. 
ν.Ρ ς “ἰσωπίῃ] δυσωπίη Ἀ. Τεῖπε. 

ὃ αὐτὴν] αὐτοὶ Α. γο. 

εἰ ΡΝ ἀπάται, ΔῈ, Βδθο ἃ ϑῖα Α. Ττίηο. Εχο. α]ες. Ρ. 

.δ εἴδη τὼ γνωριμώτατα) ἤδη 515. ; 
τὰ γνωρίσματ α Α. 71. 

᾿ ἢ γὰρ) καὶ γὰρ Β. ἃ ϑίς Α. Χλεισοφῶντα ἰδμίμππι 



. 

ΝΞ 

᾽ ͵ 

Ρ. 188. ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΙΑΣ κι τ. 1.1. 961 

προδώσειν αὐτῷ τὴν "Εφεσὸν ὑχέσχετο, ἑὰυ μισθὸν " 
τὰ ψέλλια καὶ τοὺς ὅρμους " ὁ δὲ Βρέννος: δεξάμενος αὐτὴν 
εἰς τόπον ὡρισμένον, " ἤγαγε τοὺς ὑποτεταγμένους, καὶ προῦ- 
ἔταξεν αὐτοῖς τὸν χρυσὸν ὅσον εἶχον κόσμου χάριν βάλλειν εἷς 
τὸν τῆς φιλαργύρου κόλπον. Ποιησάντων δὲ αὐτῶν τὸ παραγ. 0 
γελϑὲν, ἡ Δημονίκη ὑαὸ δῆς δαψιλείας τοῦ βαλλομένου ἅ χρυ- 
σίου ζῶσα κατεχώσϑη. 

72 " Πλάτωνος. Πολὶτείας β Ν 
᾿Εσχάτη γὰρ ἀδικία, δοκεῖν δίχαιον,. μὴ ὄντα. 

78 "Πλάτωνος Πολιτείας ἅ. 
Ἦ οὐχ οἶσθα ὅτι φιλάργυρόν τε καὶ φιλότιμον εἶναι; ὄνει- 

δὸς λέγεταί τε καὶ ἐστίν; 

74 « Ἐν ταυτῷ. . 
Ἐπειδὴ " οὖν διωμολογησάμεϑα τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν 

εἶναι καὶ σοφίαν, τὴν δὲ ἀδικίαν κακίαν τε καὶ ἀμαϑίαν 01) 
Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτω κείσϑοω. 
75 "5 Πλάτωνος Πολιτείας - 

Κλοπὴ μὲν χρημάτων, ἀνελεύθερον ᾿ 
ὄχυντον. 

716 «“ἾἘν ταυτῷ. : 

᾿Εάν τις τὶ κλέπτῃ δημόσιον, μέγα "ἢ καὶ ὁ σμικρὸν, τῆς αὐ- 
τῆς δίχης δεῖ. Σμικρόν τε γὰρ ὁ κλέπτων, ἔρωτι μὲν ταυτῷ, 
δυνάμει δὲ ἐλάττονι κέκλοφε. 
77 εο΄Ἱέρακος Περὶ “ικαιοσύνης. 

Ἐπειδὴ δὲ ὁ κατάρχων αὐτὸς "πρὸ τῶν ἀδικεῖσθαι μελ- 

ἀρκαγὴ δὲ, ἀναί- 

προς Ἐ ν. ῬΙυΓΣΟΒΣ ῬΔΥΔ]], ΤΙ. Ρ. 
δ Β. Μοχ καὶ εἰς "Ἔφεσον Α 

ἰάβῃ} λάβοε Α. οἱ χηοχ 
Βρέννος ὃ 
δο Π5Π] ἦγε Β. 
ἃ χρυσίου] χρυσοῦ Α. 

72. ᾿ 
ἃ 8ϊς Α. 501]. Ρ. 5θδι. Δ. 581π}- 

Ρὶϊοίτος Πλάτωνος Ττῖπα. 
, “5. 

Ὁ 81:6 Α- Οὐΐὰ «πισσεἀδιείδι 
λιπαιῖῖ Ἵτίης. 

᾿4 δία Α. βεϊ ἢ Ῥ. 350. ἴγεδεῖ 
Ἰειθπῖα Τυῖπο, 

Ὁ οὖν] δ᾽ οὖν Α. 

75" 

α ὅ8ϊῖς Α. ρεσρογδι. Ἐπὶ 1,688. 
Β. ερεῖ ἰσίπμια ΧΙ. Ρ 94:1. 

Τχΐδο. 001 ἀναίσχητον. 

γ6. 

ΓῚ 510 Α. τ. ἰμ1ὰ. σ. 
Ὁ ἢ καὶ σμικυδν] ἢ μεκρὸν Δ. 

εἰδὲ πιὸς δύνασθαι δυνάμει. 

77. 
ἃ δῖ. Α. Σ. ἐκ τῶν “-. ὃ. Ττίης. 
ς πρὸ τῶν) πρὸς τῶν Δ. Β. τη. 

δθο. 



968 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΘΒΑΙΟΥ Τι10. 

λόντων ἑαυτὸν ἀδικῶν ἀγνοεῖ, ἴστω ὡς. διπλῆς ὀὔσης τῆς 
ἀδικίας αὐτὸς ἀπολαύϑδι πρότερος, ἔπειτα καὶ τὸ ἀδικούμε.- 

άρψον ὑπ᾽ αὐτοῦ μέρορ᾽ μὴ γὰρ οὕτως “ ἀναισϑητεῖν εἴη μη- " 
, δενὶ τῶν ἀνεχτῶν, εἰ δυνατὸν᾽ δὲ, μηδὲ. τῶν πονηρῶν, (" ὑπὲρ ' 

γὰρ ὑγείας ψυχῆς ἡ εὐχὴ,) ὡς δι’ ἀναισθησίαν νομίξειν. 
τοὺς ἀδικουμένους μᾶλλον τῶν ἀδικούντων βλάπτεσθαι. 
Ὃν μὸν γὰρ μόνον ἐστὶ τὸ ἀδικούμενον ἐχ παντὸς, ἡ Ψυχή" 
τὸ δὲ ἀδικοῦν ἴ καὶ ἐπιβουλεῦον, ἡ κακία, καὶ ἐν τῷ ἀδι. 
κοῦντι, καὶ κατὰ τοῦ ἀδικουμένου, ἀλλὰ τὸν μὲν ἔλαττον, 

τὸν δὲ πλεῖστον: ἔλαττον μὲν, τὸν ἀδικεῖσϑαι μέλλοντα" 
,δοπλεῖστον δὲ, τὸν ἀδικεῖν διανοούμενον ἐπεὶ καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

τὴν κίνησιν λαμβάνει, καὶ τὴν ἔπαρσιν. ᾿Εγειρομένη δτοίνυν, 
(δ0φ' τὸν τεκόντα πρῶτον ἀνάπτει, καὺ πρὶν τεκεῖν ἐν ταῖς ὠδῖσι 

φλέγει, καὶ διϊοῦσα λυμαίνεται, καὶ τῷ ὅ ἀπ᾿ αὐτῆς ἰῷ 
χρῴξει δευσοποιῷ τῇ βαφῇ. Οὔτε γὰρ τῷ πυρὶ. τὴν τεκοῦ-.᾿ 

᾿ σαν ὕλην διελθεῖν δυνατὸν ἐπὶ τὴν τῶν ἄλλων λύμην, πρὶν 
134 παντελῶς αὐτὴν ἀναλῶσαι" οὔτε τῇ " μυραίνῃ τοὺς ἐνύδρους 

ὄφεις εἰς ἄλλων ὄλεθρον ἀπογεννᾶν, πρὶν τὴν χυήσασαν γα- 
στέρα καταφαγεῖν, ὡς Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος καὶ ᾿Ζ4ρχέ- 
λαος ὁ φυσικὸς γράφουδιν' οὕτω καὶ πᾶς ἄδικος, αὐτὸς 
᾿τῆς κακίας πρῶτος γεύεται, πρὶν εἰς ἄλλους ἀφιέναι. Πολ- 
λοὶ γοῦν Κ᾽ ἀνεγείραντες τὴν ἐν αὐτοῖς χολὴν, ἐκ τῆς πρὸς 
ἀλλήλους ὀργῆς αὐτοὶ Ἰπροαπέϑανον, πρὶν τοὺς ἐχϑροὺς τι- 

10 μωρήσασϑαι. Τοῦτο τοίνυν ἀγνοήσαντες πολλοὶ, ταῖς χατὰ 
τῶν ἀσϑενεστέρων ἀδικίαις ἢ ἀνέδην ἐχρήσαντο, μηδὲν εἶναι 
πρὸς αὐτοὺς οἰηϑέντες τὸ λυπηρόν. Τούτου δὲ ὁμολογουμέ. 
ψου, δεῖ "καϑάπαξ παραιτεῖσθαι τὸ ἀδικεῖν. 

ἃ ἀναισθϑητεῖν εἰ ἦν] Τίορεὲ ἀ- 8 τοίνυν ἡ ἀδικία ϑοἴιοννὶ πιεϑ. 
ναισϑητεῖν εἴη. ΨΑΙΠΧΈΝ. [πὶ 6διι- ῷ ἐπ᾿ αὐτῆς] ἀπ᾿ αὐτῆς Ττῖπο. 
ἀθπι σοι δοίωτδν ἱηοϊάσταῖ ᾽8- Ὦ μυραίνῃ) ν΄εκάε ὙΥυ ει θΏΡ δ . 
οορδῆϊιϑ ἐπ ΑἸΠθη. Ὁ. 118. αὶ ἀ- δᾶ Ρ)ιΐδσον. Ῥ: 567. Ἐ- 
ψεχζῶν ἸπϊΟΥρσθί ἴΣ, ἐογμπι, φμὰ " τῆς κακίας πρῶτος} πρῶτα 
το δα ηδηον φονΐ δινή, ΝΟᾺ τῶϑ- τεῆς κακίας Α. 
γε 60 δθηξδιὶι ὙΘΥΡΊΙπὶ ἀνεκτὸς ’Ἃ ἀνεγείροντες) ἀνεγείραντες Α, 
ΑἸΠΟῚ σϑρογῖτο, οτίθ Ἰορ. ἄἀναήω Β. ἢ. 860. 
των. ἴῃ Α. Ἰορίοιν εἴν ἃ Ρ. 1π. 1] πᾳοαπέϑανον πρῶτον ἀπέϑα.- 
ξοὰ ν Ῥοϑβῖθι. ἀοϊευαηι, ψον Α. Αἢ Ιὸρ. πρότερον»; ἀπέϑα- 

ε ὑπὲρ γὰν}] γὰρ δἀαϊίξαπι Α. μον 
τ. δ00, , Ὁ ἀνέδην} 816 ὙἼλσ. ΟΟὐϑηδσις 

ο αἀναίδην. 
ἔ καὶ ἐπιβουλεῦον] ἐπιβουλεύων Ὁ καϑάπερ} χαϑάπαξ ὙΠᾶΥΡΟ 

. ΝΝ Οὐδμοσὶ, Α, Β. 



Ὶ 

Ρ. 186. 186. ΠΕΡῚ ΑΔΗΘΕΙΩ͂Σ. Ἵ4. ο68 

8 ᾿Ιέρακορ ἐκ τοῦ Περὶ “μκαιοσύνης. . 
Ἢ "τί φαίη τις ἂν περὶ τοῦ τοὺς τρόπους ἐριστικοῦ, κἂν 55 

μηδενὸς πώποτε κτήματορ τῶν μηδὲν αὐτῷ προσηκόντων 
ἐφίεται; Πῶς ἂν δίκαιόν τι πράττοι, εἰ καϑ᾿ αὑτὸν ἔνϑυ- 
μοῖτο μηδενὶ συντίϑεσϑαι τῶν ὁμολογουμένων ἀξίων, ἀλλ᾽ 135 
ἐρίξειν πρὸς ἅπαντας παρεσκευασμένος, “μέτρον δὲ οὐδὲν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ καιρὸν οὐδένα τιθέμενος εἰς φιλονεικίαν; Οὐ γὰρ 
δὴ μόνον ἐν τοῖς λόγοις τὸ ὀρθῶς ἔχον ὁ τοιοῦτος ἀναιρεῖν 
πειρᾶται, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πράττειν τὰ πολλὰ Ἅ καὶ φιλονει-(808) 
κεῖν ὁδοὺς βιαίους πολλάκις καὶ διαστρόφους τὰς πράξεις. 
"ποιήσεται, ξαυτὸν μὴ " συναινοῦντα ταῖς ιτῶν πολλῶν δό-1ο 
ξαις ἐπιδεικνύς" ἐκ τούτων δὲ αὐτὸς μὲν τοῖς ἄλλοις ἔπα- 
χϑῆς, τοὺς φεύγοντας δὲ αὐτὸν, καὶ τὰς τοιαύτας συνουσί- 

ας, μισήσει" τοὺς δ᾽ ὑπ᾽ ἐλευϑερίας ἐλέγχοντας αὐτοῦ τὸ 
σκαιὸν τοῦ ἤϑους, οὐδὲ ἰδεῖν ὀρθοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀνέχεται" 
εἰ δὲ εἰς τοὺς ὁμοίους ἦ ἐμπέσοι (οὐ γὰρ. δὴ πολλὴ σπάνις 

- τῶν τοιούτων) εὐθὺς στάσεις, λοιδορίαι, καὶ πόλεμος ἄσπον- 

δος, δ ἐξ ὧν Ψευδεῖς διαβολαὶ, καὶ πᾶν εἶδος ἐπιβουλῆς, 
καὶ σχέψεις, ὅπως ἂν ἀλλήλους ἀπολέδσειαν. Τὰ γὰρ μεγά-᾿ 

λὰ κακὰ οὐκ ἄλλως ἢ ἐκ τῆς τυχούσης φιλονεικίας συνί- ο΄ 
ὕὅταται. ΝΕ . 

Ἂ 

ΠΕΡῚ ΑΔΉΘΕΙΑΣ. ΙΑ. ὃς 
Ν 

1 «Μενάνδρου Ναννοῦς. 
᾿Δληϑείη δὲ παρέστω 

σοὶ καὶ ἐμοὶ, πάντων χρῆμα δικαιότατον. 

4 «᾿Ὀλυμκπιάδορ. . ᾿ ᾿ 

8- ᾿ 
ἃ 8ϊς Α. Τεῖθο, α ἴιΔ Α. ϑἰπιριἐοίτος ἈΑἴενάνδρου 

» τις ἂν φαίη] φαίη τις ἂν Α. Ὑτίης. εκαπάνγὶ ἱἴπῸ ΜΝακππὶς Οδε- 

Μοχ ἐφίηται νύΑΚεδο]α. ποτὰ, Ἰλεορπὶε Οτοῖϊιϑ. οἴ. ν. 
ς μέτρον ὑδαὰθ δὰ φιλονεικίααἌν. 1179. ἰπ Ομοπιὶο, Ῥοεῖ. Βεμπο- 

ἀδειηΐ Β. 1η, ΡΤ. ν κὶ. Βορομδῖις δμνέρμον. Με: 

ἃ χκαὲ φιλονεικεῖν τῷ φιλονει- πδιῦου πἰς πα!πυν Ἰοσῦαι ἢ 

κεῖν Β. .η. δ00. τὸ φ. Γχίμπο, ᾿ς {π4| Θομνεῖρ μδρώξετ. δὰ ἸΥΤῊΝ 

6 συνεροῦντα] συναινοῦντα Α. Β6, πδεῖϊπι νοὶ. νἱΐ. Ῥ. 57). ἘΣ. Κ1Ρ5.} 
2. 860. ὐν δῦ, ΠπΙΑΣβΟ. 

" ἐμπέσοϊ ἐμπέσῃ Δ. ὃ 

α ἐξ ὧν ἑξῆς Β. Θεδαρδεὶ τᾶτ- - ἃ ᾿ΟλυμπιχΑ. ᾿Ολύμαιαδου (οἰ 

8ο. ἐξ ἧς Ττίηο, Ὑσίμο. Οἰγυνρία δἰ Οὕδσοσ.. Οἷγν- 

. 
8. 
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, 

Ί. 11. 

᾿Δλάϑεια ϑεῶν ὁμόπολις, μὄνη ϑεοῖς συνδιαιτωμένη.. 
8 45 Πινδάρου. 

Ῥ᾿Αρχὰς μεγάλας ἀρετᾶς " ὥνασσ᾽ ἀλάϑεια, ᾿ 
Ἰομὴ πταίσῃς ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ ψεύδει. Σ 

(804)4. [᾿Ἐλευϑέρου γὰρ ἀνδρὸς τἀληϑῆ λέγειν. 
ἡ γλῶσσ᾽ 'ἁμαρτάνουσα τἀληθῆ λέγει. 

ὅκ« πίστιν δ᾽ ἐν πᾶσι φυλάσσειν. 
, 6. «εἸλιάδος Ὅμήρου ἃ. 

Οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ᾽ ἀπατηλὸν, 
Ῥούδ᾽ ἀτελεύτητον, ὅπερ ἂν κεφαλῇ κατανεύσω. 

7 « Βακχχυλίδου “Ὑκορχημάτων. 
Μυδία μὲν γὰρ λίϑος μανύει χρυσόν᾽ ἀνδρῶν. 

δ᾽ ἀρετὰν ἢ σοφίαν τε παγχρατὴς ἐλέγχει ἀληϑεια. 
8 5 “ἰσχύλου Ὅπλων κρίσεως. 

40 ᾿“πλὰ γάρ ἐστι τῆς ἀληϑείας ἔπη. 

9 « Σοφοκλέους ᾿Ηλέκτρα. 
Ζ4ράσω᾽" τὸ γὰρ δίκαιον οὐκ ἔχει ὃ λόγον 

δυοῖν ἐρίξειν, ἀλλ᾽ ἐπισπεύδειν τὸ δρᾶν. 

10 « Μενάνδρου “Ραπιξομένη. 

Ῥίαες Οτοῖϊις. ᾿Ολυμπιὰς ῬΜο- 
Ἂἰ.9. 

. . 3. ι 
α δος Α. Ὑτίηο, Ε͵αρηι. 1μ6. 

85. 
ΚΒ ἀρχὸς] τὰ οπιοηάανὶς 50487}- 
ον Ῥτὸ ἀρχάς. Οπκοτεῦδ. Ιμοᾳ. 
ρ0χᾶ. ͵ 
α ὠνασσ] 81:9 Α. γ585. ΟἵιτΣ 

Οοϑηοσὶ τοχί. ὠνασσ ΟΟὐὀβδῃθεὶ 
πιαΥβο. 
ἝΝ 4. 
ἃ ιμις οὲ δεφυδπῖΐθπι σνϑυβατι 

6 Ομομιοϊορία δαάϊαϊξ Οσδποχιιβ. 
5. 

8. ΕῚ ῬΒΟΟΥΠθΘ ἑηδοτοὶς Ο68- 
ποσὰ. 

6. οι 
Ὁ ϑία Α. 8ς}]. ν. σε6. δ8:1:2ρ]ϊ}- 

οἷτοενῦ Ὃμήρου 'ΓΥΐπο. 
οὐδ᾽ οἱἷπ. Α. ὅπερ κεν ῬΓ͵ΓῸ 

ὅπερ ἂν Β. πι. ΡΥ. Ττῖπο. ὅτε κὲν 
Β. πι. 866. Α 

ἃ 810 Α. εοά οπίσδοὶθ βακχνλε 

Ζ 
ὑπορχημ. Ττὶπό. βαχχηλίδου (51.). 

Ὁ σοφία] σοφίαν 1λαπιαδο. Μοχ 
τελέϑει Ῥτο τ᾽ ἐλέγχει ὕοεα͵ Β. ὑ. 
τὰ. Τυΐηο. 

10. σοφίαν τὸ παγκρατὴς ἐλέγ- 
χε ϑϑαιοσ 1186 οποπαδηῖδηι 881- 
πιαδῖπΊ, οσὰπὶ νυἶἷσο Θ5δθὲ σοφέα 
τὰ παγκρατής υ' ἐλέγχει. Οπότιυ. 

8. 

α ϑὶς Α. ϑ8:1:|}}]. Αἰσχύλου Τεῖπο. 

ἃ 81]. Α. 8. ν. 467. δίπιρῆ- 
οἷον Σοφοκλέους ΤΥΐλο. 

Ὁ λόγοιν) [ἴὰ τϑοῖθ τοὶ δυπθα- 
ἄδειο νἱἀδίιν ΘΟ ΡΟΣ, οτπὶ να]- 
8ο εἱ πεῖς οἵ δριιαὰ ϑοόρβοο]επι 
δὶῖ λόγον. «ιοὰ οἱ ϑομοϊδεῖδο 5ο- 
ῬΒΟΟ] 9 νιον ες 556, Οκοτισε. 

. 10. 
ἃ 815 ΑἍ δἰπιρ οῖϊοσς Μενάνδρου 

Τσίπο. ΜΝ 



ΝΟ ΝΞ 

Α , : . 

ΠΕΡῚ ΔΔΗΘΈΙΑΣ. ΤΑ. Ρ. 186. 46ὅ 

Ἔρχεται -ἀληϑὲς εἰς φᾶς ἐνίοτ᾽ οὐ ζητούμενον. 
11: 4 Μενάνδρου Ὑποβολιμαίῳ. 

᾿4εὶ κράτιστόν ἐστι. τἀληθῆ λέγειν, ᾿Ν 
ἐν παντὶ καιρῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ παρεγγνῶ (305) 
εἰς ἀσφάλειαν τῷ βίῳ πλεῖστον μέρος. 
412 « Εὐριπίδου Φοινίσσαις. 

“ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ, 

κοὐ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων᾽ Υ 
ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν" ὁ δ᾽ ἄδικος λόγος, ἡ 
νοσῶν ἐν αὐτῷ, φαρμάκων δεῖται σοφῶν. 

18 ἃ Σοφοκλέους Οἰδίποδος. 
Τοῖς τοι δικαίοις ἢ χρῶ᾽ βραχὺς νικᾷ μέγαν. 

14 "“᾽Ιαμβλίχου Σωπάτρῳ. 
᾿Δλήϑεια μὲν, ὥσπερ καὶ τοὔνομα δηλοῖ, περὶ θεοὺς ποιεῖ 

τὴν ἐπιστροφὴν καὶ τῶν ϑεῶν τὴν ἀκήρατον ἐνέργειαν" ἡ δὸ 
δοξομιμητικὴ αὕτη εἰδωλοποιΐα, ὥς φησι Πλάτων, περὶ τὸ 
ἄϑεον καὶ σκχοτεινὸν πλανᾶται. Καὶ ἡ μὲν τοῖς νοητικοῖβ 

εἴδεσι καὶ ϑείοις, καὶ τοῖς ὄντως οὖσι, καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ἀεὶ ἔχουσι, ὃ τελειοῦται" ἡ δὲ τὸ ἀνείδεον καὶ μὴ ὃν καὶ ἄλ- 
λοτε ἄλλως ἔχον ἀποβλέπει, καὶ περὶ " αὐτοῦ ἀμβλυώττει. 40 
Καὶ ἡ μὲν αὐτὸ ὅ ἐστι ϑεωρεῖ᾽ ἡ δ᾽ οἷον φαίνεται τοῖς πολλοῖς, 
τοιοῦτον ὑποδύεται πρόσχημα. Διόπερ δὴ ἡ μὲν πρὸς νοῦν ὄμι- 
λεῖ, καὶ τὸ ἐν ἡμῖν νοερὸν αὔξει" ἡ δὲ τῷ ἀεὶ δοκοῦντι ϑηρεύε- 
ται τὴν ἄνοιαν, Χαὶ "ἐξαπατᾷ. 
456 "Ἐκ τῶν Σερήνου ᾿Δπομνημονευμάτων. 

Πλάτων μὲν ἥδιστον εἶναι τῶν ἀκουσμάτων, τὴν ἀλήϑειαν 
ἔλεγε. Πολέμων δὲ, πολὺ ἦδιον τ΄ τοῦ ἀκούειν τὸ "λέγειν εἷ- 
ναι τἀληϑῆ. 

«απβλίων σωκάτοῳ Ῥδτῖδδο. βαμ- Υἱς 
ἃ ϑ8ῖο Α, Ὠερεὶ Ἰουπῖα Ἰχίπο. 

12. 
α δ'ς Α. ϑοῖϊ. ν. 472. δία. ᾿ 

Ἐδριπίδου τα 

ὁ βίο Α 
χρῶ. βραχὺς} χοῦ βραχὸς εχ 

Οοά, ΟὐοἹΪ, 874. Τὰ ΝΔΙΟΚΕΝ. 
δα Μ55. ἀρμῇ ϑοδονπι. 1.0. 
οὕ ἀεοεὶ Ἰυϊησ. 

α. 
13. 

15. 
α ἰαμβλίχου σωπάτρον ὝὟοεε. 

βλίχου σωπάτρου Αγεοη. δῖ]. 
Ιαμβλίχου Ὑτίδο. Ὠεεςξὲ Ἰοοι Α. 
Ὦ τὲἐλειοῦται)] τελεοῦται Αχ8θ1, 
ο αὐτοῦ΄ αὐτὸ Ὠαπιδδα. 
ἃ ἀπατᾷ). ἐξαπατῷ γος. δι. 

Ατεεῃ. ὀχεδδε ἩΥΡΗ ̓ϑοξμοννὶς, 

3... 

ἃ 890 Α. Ἐτῖδο. δὶ σερένου. 

» Ῥοειιΐ εἶναε Ῥοεῖῦ λέγειν οἱϊπε 
Ττίαο. 
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Ν ͵ 

ΙΘΑΝΝΟΥ ΣΈΟΒΔΙΟΥ 

« Αἰσχίνου ἐν τῷ αατὰ Τιμάρχου. 
5. Ὑμεῖς δ᾽ ἐξεβάλετϑ αὐτὸν ὑπολαμβάνοντες " ἴσμεν, ὦ πω. 

ρανὸρε, ὅτι οὐ δεῖ γελᾶν. κούτων ἐναντίον" ἀλλ᾽ οὕτως ἰσχυ- 
ρύν ἐστιν ἀλήϑεια, ὥσεκε πάντων ἐπικρατεῖν τῶν ἀνϑφωκί. 
νῶν λογισμῶν. 

11 δ Γαῖου Κατὰ ΜΜουδαίου μοιχείας. 

5 Τότ᾽ οὖν ἀπολαβὼν ἤδη ϑεράπαιναν; ἠρώτα πῶς" 5 ἔχοι 
τὼ περὶ τὴν γυναῖκα" ἡ δὲ οὐδὲ μελλήσασα, εὐϑὺς εἶπεν. 
Οὕτω τὸ ἀληϑὲς ἀμελέτητόν ἐστιν. 

418 « Πλάτωνος Νόμων ε. 

206 Ἵ. 11. 

1837 ᾿4λήϑεια δὴ. πάντων μὲν ἀγαθῶν ϑεοῖς ἡγεῖται, πάντων 
δ᾽ ἀνθρώποις" ἢ" ἧς, ὁ γενήσεσθαι μέλλων βακχάριός τὸ καὶ 
εὐδαίμων, ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἴη, ἵ ἵνα ὅτι πλεῖστον χρό- 
νὸν ἀληϑὴς ὧν " διαβιοῖ, πιστὸς γάρ᾽ ὁ δὲ ἄπιστος, ᾧ φίλον 
ψεῦδος ἑκούσιον᾽ ὅτῳ δ᾽ ἀκούσιον, ἄνους" ὧν οὐδέτερον ὅν 
λωτόν. ἴάφιλος γὰρ δὴ πᾶς, ὅ γε ἄπιστος καὶ ἀμαϑής. . 
19. Ἡγουμένης δὲ " ἀληϑείας, οὐκ ἄν ποτε; οἶμαι, φαμὲν 
αὐτῇ χορὸν καχῶν ἀκολουθῆσαι. 

590 κ᾿“πολλώνιος 4ηλίῳ. 
ψεύδεσθαι, ἀνελεύϑερον "“ἀλήϑεια, γενναῖον. 

91 «ὁ Εὐσεβίου. 

᾿Δληϑείην νόος ἀσπάξεται, καὶ αἰεὶ αὐτῇ συνοικέει " ξὼν δὲ 
ἐν τοῖς ἑωυτοῦ ἀψευδέστατος, ὅμως ἔστιν ὅτε καὶ ψεῦδος 

(ϑ0γγάγαϑῳῷ κεράσας, παρέχεται ἐπ᾽ ὠφελείῃ ἀνθρώπων τῶν τού- 

του χρῃξζόντων, καὶ ἐπὶ χρηστῷ " τῷ σφετέρῳ παραλογισϑη- 
δομένων πρὸς αὐτοῦ. Τότε γὰρ δὴ “ μοῦνον καὶ οὔκχοτε 
ἄλλοτε, νόος, καὶ ἐν καιρῷ τῷ αὐτὸς οἶδε, πάντα τἄλλα 

19. 
ἃ Οομδοεῖ οἷπὶ διρουίοσβυς 

Α. ΤΥΎμΠο. δο]ιηχε Οὐβμοχ, Εδὶ 
Ἀδρ. ΥΙ. Ρ. 49ο.6 

16. 
ἃ 81. Α. 5011. Ρ. 102. Ἀεἰεκ, 

Αἰσχίνον κατὰ Τιμάρχου Ὑτίπο. 

ἃ ϑ8ὶς Α. διπιρίς Γαΐου Τιὶπο. 
Ρ τότ ποτ᾿ 
ς ἔχοι) ἔχει ἣν εἴ πιὸχ μὲλήσα- 

σα. 
18. 

ἃ 815 Α. 8061], Ρ. γ80.. Ν146 διι-. 
ρκα- 94. π. ν. β. ΤὙτίπο. 

» ἧς οπι. Α, 
ς διαβιοὲ καὶ ἄπισεος οις, 

Ὁ δὲ τῆς] τῆς οπῖ. Α. καὶ Ρῖο 
τῆς Τυϊης. 

20. 
ἃ δὶς Α. Ὁ ϑοεῖ “ηλίῳ Ὑτίπο. 

ἃ δὶς Α. Τεῖδο, ἽΜοχ ἀφψευδέστα- 
ον Ττίπο. 

Ὀ τῷ οηι. Α. 
ο μοῦνο»} μόνον 8. 

Ν 



Ι 

ΠΕ ΝΞΞΒΕ 

- “ 
, 

“ 

ρ.13. : ΠΕΡΙ ΑΛΉΘΒΙΑ͂Σ. ΙΔ: 967 

ψεύδεα ἀποστυγέων, ψεῦδος “ τὸ τοιόῦνον εἰσφέφεται, ἀπὸ 
τῆς τῶν λοιπῶν ἁπάντων ψεύδεων φύσιος ἐς ἄλλο εἶδος 20 

" μεταμειφϑὲν χρησιμώτατον. τέχνῃ καὶ σοφίῃ αὐτοῦ τοῦ νόου 
τοῦ φαῦλον πρῆγμα ἐς τοῦτο ᾿ μετακοσμήσαντος. 

99 « Τοῦ αὐτοῦ. 

ψεύδεσθαι ἐν πόλει μηδὲ εἷς νόμος ξυγχωρεέτω υμηδονὶ,ἢ 
πλὴν᾽ τοῦ φιλαληϑέος, καὶ νοήμονος, ἐπισταμένου τὸ ὁχότε 
καὶ ὅχως " ὠφελείη ψεύδεος᾽ τῆς δὲ ἀπὸ τούτου γιγνομένης 
γρείης ἀναγκαίης, καὶ τοῦτο ποιέειν. 

28 ἃ Ἑρμοῦ ἐκ τῶν πρὸς Τάτ. 
Περὶ ἀληϑείας, ὦ Τάτ, οὐκ ἔστι δυνατὸν ἄνϑρωπὸν ὄνταϑο 

ξῶον ἀτελὲς, ἐξ ἀτελῶν συγκείμενον ὃ μελῶν, καὶ ἐξ ἀλλο- 
τρίων σωμάτων καὶ πολλῶν τὸ σκῆνος “ συνεστὸς, τολμή- 
ὅαντα εἰπεῖν" ὃ δ᾽ ἐστὶ δυνατὸν “ ἢ δίχαιον, τοῦτό φημι 
ἀλήϑειαν εἶναι, ἐν μόνοις τοῖς ἀϊδίοις σώμασιν, ὧν καὶ τὰ 
σώματα αὐτὰ ἀληϑῇ ἐστι, πῦρ αὐτοπῦρ μόνον, καὶ οὐδὲν 
ἄλλο" γῇ αὐτογῆ, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἀὴρ, αὐτοαὴρ, " καὶ οὐ-(808) 
δὲν ἄλλο" ὕδωρ αὐτοὔδωρ καὶ οὐδὲν ἄλλο᾽ τὰ δὲ ἡμέτερα 
σώματα ἐκ πάντων τούτων συνέστηκεν Ἔχει μὲν γὰρ πυ- 
ρὸς, ἔχεν δὲ καὶ γῆς, ἔχεν καὶ ὕδατος, καὶ ἀέρος " καὶ "οὖ- 
γὃ πῦρ ἐστιν, οὔτε γῆ, οὔτε ὕδωρ, οὔτε ἀὴρ, οὔτε οὐδὲν 40 
ἐληϑέρ᾽" εἰ δὲ μὴ τὴν ἀρχὴν ἡ σύστασις ἡμῶν ἔσχε τὴν ἀλή- 
ϑειαν, πῶς ἂν δύναιτο ἀλήϑειαν ἢ ἰδεῖν, ἢ εἰπεῖν; ὃ νοῆ- 

ἃ τοῖον] τὸ τοιοῦτον Α.Β. γοι8. οἰφελοίη ψεύδεορ 1αοοβείῖιιε, οὔτε 
Ὀδηλδδο. ἄγεθ. Οϑόποσὶ τπᾶσθο. Μ59. αυϊριδάαπι δριὰ δόμον, ' 
τοῖον Ἰτίμο. Μοχ τῆς οἴ. Α. 

6 μεταλειφϑὲ»} μεταμειφϑὲν Α. 25. 
γοες, 1)8πι. Αὐδϑῃ. Θοειοτ τροτς α 
ο. μεταληφϑὲν Β. Μ ΔΡΌ . 
τοβοῦν. οἰ εἴς δοοβς. ᾿ α δῖο Ὑσίμο, Ἐρ Α. τι. ν. 
ξ μετκακοσμήσαντος) μετακοσμή- » μελῶν) ΗδρΡεῖ Α. 1π πιδσᾷ. 

δεξας Ὠδμιδὲῆς. ο συνεστὸς συνεστὼς Β. πι. 866. 
ἃ ἢ δίκαιον καὶ δίκαεόν ἐστε 

. 48. 

ἃ δ8ὶο Α. Τυίμο, κ καὶ --ἄλλο «ὐλίὰϊ εχ Β. τι 

Β μηδενὶ} μηδὲν Α. Ὡδπι. Ττΐπο, Ν ὅδωρ)] ὅδας͵ Α. εἴϊποχ οὐδάρ. 
"ηδενὸς Μ55. δρυὰ δοπονίμπι. 8 δύναιτο) δύναιντο ΤΥπο, υἱὲ 

ελεῖ) φιλίη Α. Ἰλδιλ, Β. δεσ. ρᾶμ|]ο βιιρσδ στάσις. . 
λεὶ Οαδμουὶ πιῶγβο, οὐ φιλεῖ Ὦ νο σαι!) Τερο, μοῆσαι μό- 
ψεύδεος ὙτίηΟ. ὀχύτε καὶ ὅχωρ νψον, ΗΑ μὴ ὁ θεὸρ δ ἢ. ΘΕΞΝΕκ. 

ϑῳελέει ψεῦδος οοττίρίς Κοεπίὰξ φοήσεταε ἴδοορε οἱ ὅμιο οοὐὰ. 
ιὰ Οσεβοχ, ἐα [12]. Ῥὰϊ ἴσα, δ. ΧΙ, ϑοβμονῖ, 



(δ0θ)δὲν ἀληϑὲς οὔτε νοήσομεν οὔτ᾽ εἰσόμεϑα. 

Δ " 

ΙΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΌΥ Τὰ 11. 

σαι δὲ μόνον, ἐὰν ὃ᾽ θεὸς θέλῃ. Πάντα οὖν, Δ εἰ Τέτι:, 
τὰ ἐπὶ γῆς, ἀλήϑεια μὲν οὐκ ἔστι, Ὁ τῆς δὺ ἀληθείαρ μεμή. 
ματα" καὶ οὐ πάντα, ὀλίγα δὲ ταῦτα, ' ἄλλα δὲ ψεῦϑος καὶ 
πλάνος, ὦ " Τάτιδ, καὶ δόξαι φαντασίᾳᾳ «αϑάπερ εἶκχό- 
γες ᾿ συνεστῶτα. “ Ὅτ᾽ ἂν δ᾽ ἄνωθεν τὴν ἐπίρροιαν ἔχῃ 

δοἡ φαντασία, τῆς ἀληϑείαρ γίγνεται μίμησις" χωρὶς δὲ τῆς 
ἄνωθεν ἐνεργείας, ψεῦδος καταλείπεται" καϑάπερ καὶ ἡ εἰ- 

κὼν τὸ μὲν σῶμα " τῆς γραφῆς δείκνυσιν, αὐτὴ δὲ οὐκ ἔστι 
σῶμα κατὰ τὴν φαντασίαν τοῦ ὁρωμένου. Καὶ ὀφθαλμοὺς 
μὲν ὁρᾶται ἔχουσα" βλέπει δὲ “ οὐδὲν, ἀχούεε δὲ οὐδὲν 
ὅλως. Καὶ τὰ ἄλλα πάντα " ἔχει μὲν ἡ γραφή" ψευδῆ δέ 
ἐστι τὰς τῶν ὁρώντων ὄψεις ἐξαπατῶντα, τῶν μὲν δοκούν. 

τῶν ἀλήϑειαν ὁρᾶν ν τῶν δὲ ὡς ἀληϑῶς ὄντων ψευδῶν. 
198 Ὅσοι μὲν οὖν οὐ φεῦδος ὁρῶσιν, ἀλήϑειαν ὁρῶσιν. Ἐὰν 

οὖν ἕκαστον τούτων «οὕτω “νοῶμεν ἢ ὁρῶμεν, ὡς ἔστιν 
"ἀληϑῶς καὶ νοοῦμεν χαὶ ὁρῶμεν" ἐὰν δὲ παρὰ τὸ ὃν, οὐ. 

"Ἐδστιν οὖν, κά. 
τερ, ἀλήϑεια καὶ ἐν τῇ γῇ. Καὶ οὐκ ἀσχύπως σφάλλῃ, 
ὦ τέκνον. ᾿4λήϑεια μὲν οὐδαμῶς ἐστιν ἐν τῇ γῇ, ὦ Τάτι, 
ἰοὔῦτε γενέσθαι δύναται" περὶ δὲ ἀληθείας νοῆσαι ἐνίους ἐῶν 

10 ἀνθρώπων, οἷς “ἐὰν ὁ ϑεὸς τὴν ϑεοπτικὴν δωρήσηται δύνα- 
μὲν “ γενέσϑαι. Οὕτως ἀληϑὲς "οὐδὲν ἔστιν ἐν τῇ γῇ νοώ 
καὶ ἡ λέγω" φαντασίαι εἰσὶ καὶ δόξαι πάντα, " ἀληθῆ νοῶ καὶ 
λέγω. Οὐκ οὖν τό τε ἀληϑῇ νοεῖν καὶ λέγειν, τοῦτο ἀλήϑειαν 

308 

δεὲ καλεῖν; Τί 

᾿ δὲ οὐδὲν ἀληϑὲς ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἱ οὗ τάειε οπι. Α. εἷ τάτ Ὑτίησ, 
Κ τῆρ δὲ ἀληϑείαρ) τὰ δὺ ἀλη- 

θὴ Α. 
1 ἄλλα δὲ] ἀλλὰ Ττίης, δὺ οπι. 

." τάτι8) τᾶτ Α. ε εἷς ἱηξγα, 
τάς Τυῖμο. 

ἢ συνεστῶτα συνέσται Α. 
ο ὅταν} Α]. πονιη δῖ 1 πε 

δὲ σιπι ἱπβουρι οι Ἑρμοῦ ἐκ 
τῶν πρὸρ τάτ. ΘΕ ΝΕΆυδ. δὶο Α. 
αὐτὶ ἡπδοΥΐρι. Ἑρμοῦ προστατῶν. 
Ῥ τῆς γραφῆς) τῇ γρᾳφῇ Μϑ85. 

δριιᾶ ὅομονν. τοῦ μὲν σώματος 
γραφὴν δοοθδ. 

ᾳ οὐδὲν, ἀκούει) Αἀάο καὶ ὦτα. 

"δαί; τὰ ὄντα δεῖ νοεῖν καὶ λέγειν; ἔστι 
Τοῦτο ἀληϑὲς ἔστι τὸ μὴ 

Μϑ. ετοεῖε 

τ᾿ ἔχει μὲν) οθδὲ μὲν Ἐσίπο. 
8 ἀληϑὴ) αλ θῶς Α. 
ῖ οὔτε] οὔτε γὰρ Ττίπο. 
ν ἐὰν--δωρήσηται] ἂν---Ύωρήεε- 

ται  Β 
ν γενέσθαι] Αὐάο δύναται. 

ΟΕΣΝΕΆ. τας Ῥουβρίοιιδ δεῖ, 
ΘΌΡΔι το ῳ δόηον. 

Χχ α τὴ ΗΝ τὰ Β. πὶ. 86ς. 
φ] λέγω Α. εἰ ἴα οἱ ἱ;- 

εὖ ἐς ἰηῖτα Τυΐπο. 
2 τ ἀληδη) Βοτῖο ἀληϑεὶ. σκενπι. 

᾿ ἃ δαὶ] δὲ Α. 
» "οὐ Αὐάο χῶς οὖν. Οεκε- 

ΟΕΕΝΕΚ. ϑὶο ὑπ. 
ϑομονο. 



3. ΠΕΡῚ ΑΔΗΘΕΙΑ͂Σ. 14. 409»Οϑὃ 

αι μηδὲν ἀληθέρ; ἐνθάδε πῶς ἂν καὶ δύναιτο γενέσθαι, 
κνον; ἡ γὰρ ἀλήθεια τελεωτάτη ἀρετή ἔστιν, αὐτὸ τὸ 
ὅτατον ἀγαϑὸν, τὸ μὴ ὑπὸ ὕλης ϑολούμενον, μήτε ὑπὸ ἴ0 
τος περιβαλλόμενον, γυμνὸν, φανὸν, ἄτρεπτον, σεμνὸν, 
λοίωτον, ἀγαθόν" τὰ δὲ ἐνθάδε, οὖ τέκνον, οἷά ἐστιν 
ς ἄδεκτα τούτου τοῦ ἀγαθοῦ, φϑαρτὰ, καϑητὰ, διαλυ- 
τρεπτὰ, ἀεὶ ἐναλλοιούμενα, ἄλλα ἐξ ἄλλων γινόμενα. 
ἣν μήτε " πρὸς ἑαυτὰ ἀληϑὴ ἔστι, πῶρ δύναιτο ἀληθῇ 
; πᾶν γὰρ τὸ ἀλλοιούμενον, ψεῦδός ἐστι" μὴ ᾿μένον 
᾿ ἔστι, φαντασίας δὲ μετατρεπόμενον ἄλλας καὶ ὥλλας 
ίχνυται ἡμῖν. Οὐδὲ ἄνϑρωπος ἀληϑής ἔστιν, ὦ πάτερ;30 
ὅτε ἄνθρωπος, οὐκ ἔστιν ἀληϑὴς, ὦ τέκνον. Τὸ γὰρ 
ἐς ἐστι, ὃ τὸ ἐξ αὐτοῦ μόνον τὴν σύστασιν ἔχον, καὶ 
ν καϑ᾽ αὑτὸ οἷον ἐστίν" ᾽'ὁ δὲ ἄνϑρωπος ἐκ πολλῶν συν-(810) 

(8, καὶ οὐ μένει καϑ᾽ αὑτόν᾽ τρέπεται δὲ καὶ μεταβάλ- 
, ἡλικίαν ἐξ ἡλικίας, καὶ "Ὁ ἰδέαν ἐξ ἰδέας, χαὶ ταῦτα 
ὃν ἐν τῷ σκήνει. Καὶ πολλοὶ τέκνα οὐχ ἐγνώρισαν 
γυ ὀλίγου μεταξὺ ᾿ γενομένου, καὶ πάλιν τέκνα γονεῖς 
ῦς6, Τὸ οὖν οὕτως μεταβαλλόμενον ὥστε ἀγνοεῖσθαι, 40 
ται ἀληϑὲς εἶναι, ὦ Τάτιε; οὐ τοὐναντίον ψεῦδός ἐστιν 
οἰκίλαις ἢ γινόμενον φαντασίαις τῶν μεταβολῶν; Σὺ 
ει ἀληϑές τι εἶναι, τὸ "μένον καὶ ἀΐδιον" ὁ δὲ ἄνϑρω- 
οὐχ ἔστιν ἀεί" ἄρα οὐδὲ ἀληθές ἐστι. Φαντασία δέ 

εὶς ἄνθρωπος" ἡ δὲ φαντασία, ψεῦδος ἂν εἴη ἀκρότατον. 
ταῦτα οὖν, ὦ πάτερ, τὰ ἀΐδια σώματα, ἐπεὶ μετα- 

ται, ἀληθϑῇ ἐστι. Πᾶν μὲν οὖν τὸ γεννητὸν καὶ μετα- 
ὃν, οὐκ ἀλῃῳθέρ᾽ ὑπὸ δὲ τοῦ προπάτορος γενύμενα, τὴν 50 

Ἑοχίαδδθ βου ροπάιϊπι, εἶτ᾽ ΟἙΦΘΝΕΆ. μένον δρεμηῖ οοὐά. οἱπι- 
ληϑές ἐστι τὸ μὴ εἰδ. μ. ἀ- θὲ ἀριιὰ ϑομονιηι. 
; 49λαοββ. Αἴμθι. μ. χδ0. 8 τὸ ἐξ αὐτοῦ] καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἰκρύσασον) ἄχρατον Β. 9. ὙΤυῖπο. 

ἡ ὁ ἄνϑρωπορ δὲ] ὁ δὲ ἄνγθρω- 
ρᾶσϑαι δεκτὰ τοῦδε τοῦ ἃ} πος Α. Β. ὁ ὥνϑρωπος ὅδε Ὑτὶπο, 
ο Οεεμοτὶ, ὁρῷς ἄδεκεα τού- Κ εἰδέαν --- εἰδέας 1 ἐδέαν---ἰδέαρ 
οὗ ἐ, Εἰ εἰς ἴτεβ8 ςοὐά. ἀἂρτῃυὰ Α. Β. ϑιιρτᾶ καὶ ἐὲ ἡλικίας Τηῖῃς. 
γ. Α. ῥζοὸ τοῦδε αροῖ τού- 1 γενομένου) γινομένου Β. ὯΔ. 

Ῥ- 
Σὰ γινόμενον] γενόμενον Α.- 
Ὡ μόνον καὶ δίκαιον] μόνον ἐἶξ.- 

διον Οεεμοσί πιᾶσρο εἰ ροὐα. αιιΐ- 
ἀαπι ϑομου δ. μένον καὶ ἀΐδιον 

ΟΨΟΨ) Οιιϊὰ εἰ μένον ἰερα:2 ἀμο οοἀά, ϑοδβου 

φρὸς ἑαυτὰ] αὐτὰ προὸρ ἑαυ- 



΄ ͵ “Ἂ 
- 

» 
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 Σ ἸΘΦΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 

«ύστηνος, ὅστις καὶ τὰ καλὰ ψευδῆ λέγων, 
«οὐ τοῖσδε χρῆται ὃ τοῖς κακοῖς ἀληϑέαιν. : 

(818) . “Σοφοκλέους. 
.41λ᾽ οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἷς γῆρας χρόνου. 

108 4 Κακὸν τὸ κεύϑειν, ν κοὐ πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς. 

4 « “Σοφοκλέους Κρεούσᾳ. 
Καλὸν μὲν οὖν οὐκ ἔστι τὰ φψευδῇ λέγειν, 

ὅτῳ δ᾽ ὄλεθρον δεινὸν ἡ ἀλήϑει᾽ ἄγει; ἡ 
συγγυωστὸν εἰκεῖν ἐστι καὶ τὸ μὴ καλόν. 

ὅ « Μενάνδρου. 

Κρεῖττον Ὁ δ᾽ ἐλέσθαι ψεῦδος, ἢ ἀληϑὲς κακόν. 

'6 « Πεισάνδρου. 
Οὐ νέμεσις καὶ ψεῦδος ὑπὲρ ψυχῆς ἀγορεύειν. 

7 «Ὁμήρου. 
ζψϑεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρέει, μάλα γὰρ πεχνυμένος ἐστί. 

8 « Μενάνδρου. 
» Τὸ πιδανὸν ἰσχὺν τῆς ἀληϑείας ἔχει 

ἐνίοτε μείξω, καὶ πιθανώτερον ὄχλου. 

9 « Μενάνδρου. 
980 » που χαλεπόν ἐστι τὸ ψευδῆ λέγειν. 

Ἁ 

Ὁ τοῖς καλοῖς] τοῖς καλοῖς Οτο- Ὁ κρεῖττον δ᾽ δ᾽ οἱἱ. Τεὶ 
ει , ι18. ᾿ . 

ἃ 81. Τυΐπο, Αογὶςῖο Ὡ. 2. ἰσὶ- ἃ δῖο Α. Πισάνδρον Ττία 
Ῥυΐϊε Βτνάποῖ. 6 οοα. ΨΊμάο5. 1) ε- 
εὐἐὶ ἔγαρυαιοΐσπι Α. Σοφ. ᾿Α4λευά- 7. 
δαις Β. ἃ ϑὶς Α. Τσίρο. σον, Οὰ. 

5. 

ἃ Ὠεεεὶ Ἰοδ Τχίπο. ΕΥΘρ- 
πεν υτν Δροεῖ Α. ϑορ μου ΑΙο- 
δὰ. ἔχ. 9. 1Ἰηδοσι ΒΥ ΟΙΣ 8. 00 
Ὑἱμᾶορ, δυοϊοτνϊδῖθ ἔγοιῃς, ψεῦδο ἘαΣΡ. Ρ.3 δ. ΘΟΥΥΊβ 
Ρ καὶ πρὸς) Εὐἰἀϊς Οχοτίας κοὺ φεῦδος ἢ τι μἷ: "δ β. δ“ 

πρὸς 6 Οεεπεχὶ οπιεπάδοπθ. Εἰ νωτέραν ὁ. 86] πηδεῖιιδ δριι Ὁ ἔδιπι πεϑανωτέραν τὸ πιϑι δἷἰο οοὐδ. ποημμ}] ρυὰ ϑ.μο ρον. ϑοβονίαβ ἀδάϊξ δχ ἐ 

8. 
ΓῚ σἷς Α. Τυῖπο. ΟἸατῖς, ζ 
Ὁ" τὸ πιϑανὸν]}] Ψδίοκοϑυ 

νεΐῶι. Μ Μ458. πιϑανότερον λόγου. 

4 ϑῖς Α. ϑ8εὶ]. ἔς 4, Ὠδοεῖ 16ηϊ- 9. 
δ ΤΏ. δ. Μ 8ίο Α. Ἑυύριπίδονυ Ὑτὶη 

Ὁ" ἢ ποῦ τι τε Οὗ νοχϑιυ 
ἃ ϑὶς Α. Τχίμο. Οἱοσὶσ. ΡῈ 8δο8. ἀϊάϊταιις, Οποτιυϑ. 



΄ 

ρ. 1. ΠΕΡῚ ΨΕΥΔΟΥ͂Σ, 18. 078 
10 « Εὐριπίδου ᾿Ιπκολύτου. . Ν ᾿ς (814) 
Ἔγωγέ φὴμε καὶ νόμον γε μὴ σέβειν 

ἐν τοῖσι δεινοῖς τῶν ἀναγκαίων πλέον. 
41 «4 Διφίλου. 
Καιρῷ τιϑέμενον ὃ κέρδος ὃς καρπὸν φίφα. 

15 4 “ιφίλου Θησαυροῦ. , 
“Ὑπολαμβάνω τὸ ψεῦδυς ἐπὶ σωτηρίᾳ : 

λεγόμενον οὐϑὲν περιποιεῖσθαι δυσχερέρ. 
48 «4 “Ζημοκρίτου. 

""4ληθομυϑεύειν χρεὼν, ὅκου λώϊον. 
14 «4 Θαλῆς. 

Θαλῆρ ὁ Μιλήσιος ἐρωτηθεὶς κόσον ἀπέχει τὸ ψεῦδος τοῦ 
ἀληϑοῦς “Ὅσον, ἔφη, ὀφθαλμοὶ υ τῶν ὥτων. 

16. “α Χαιρήμονος. 
ψευδῆ δὲ τοῖς ἐσθλοῖσυν οὐ πρέπει λέγειν. 80 

416δε [᾿Ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ἀΐδαο πύλῃσιν, 
ὅς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύϑει ἐνὶ φρεσὶν, ν ἄλλο δὲ εἴπῃ. 
ψεύδεα μὴ βάξειν' τὰ δ᾽ ἐτήτυμα πάντ᾽ ἀγορεύειν. 
Μηδ’ ἕτερον κεύϑῃς κραδίῃ νόον, ἄλλ᾽ ἀγορεύων. 
Ψεῦδος δὲ μισεῖ πᾶς " φρόνιμος καὶ σοφόρ. 
Ψεῦδος δὲ μισεῖ πᾶς σοφὸς καὶ χρήσιμος. 
ἃ τϑεύδους διαβολὴ τὸν βίον λυμαίνεται. (815) 
Ψευδόμενος οὐδεὶς λανϑάνει ολὺν χρόνον, 40 
ΜΠηττε δόλους ῥάπτειν. ᾿ 
Μαρτυρίην ψευδῆ φεύγειν, τὰ δίκαι᾽ ἀγορεύειν. 

, 10. Ὁ ὥετων) τῶν ὥτων Α, ᾿τίτσ, 
ἃ 8ΐ5 Α. 8εὶ]. ἘγΔΡπι, 8. το, 

αὐτοῦ Ττίπο, υἱὲ ᾿»ταδοοάϊι 15. 

φιπίδου. ἃ 816 Α, Τχίῶο. 

ἃ 85 Α, τείπο. ΠῚ χθῶὸν 
Ὁ κέρδος] 510 Α. Ὑτίπο, φεύδοῤ 4 ϑεᾳυεπιία ἴστὰ υποϊηΐς οἷνο 

Οὐεμας. εὐ. 5. ουμηδορία δἀὐάϊάϊεεθ νἱάθιις Ο69- 
ποζδ, οευπὶ Μ59. εὰ. Ὑτίησ. 

α 8ὶο Α. Ῥεοῖν ἔγαβαι, Ττίμο, - ΚΒ ἄλλο δὲ βάξεε] νιϊᾳο ἄλλο 
4 χα, δὲ εἴπῃ εχ β᾽οεξεπιδῖθ. σπονυε. 

ι΄.85ΐς. Α. Ττίπς. » Ὁ ὃ φρόνιμορ)] ΠΙαὰ ὁ οΡ" νεσ-. ς 

» ἐληθομυϑεύειν) ἀληθομοϑέει,;ἡ δυπὶ δἀσταΐπιυς. Οπστιῦε. 
Β. πὸ, 260. ἃἁ ψευδὴς νἰιαβολὴ}, 1ά "ὅκο 

1 ᾳυοὰ͵ οΟ Ψενδουρ. δο- 
α 81. Α, Ῥοεεὶ Ἰεπιτρα Ἰτίησ. τἰῦς, δ 

ΒΊΟΒΑΕΙ ΣΙΟΆΣΙΒΟ. ΥΟΙ,. Ϊ, 8 
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ΙΔΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΡ .914 

47 « Θεύγνιδος. 

Τ. 19. 

᾿Αρχῇ ἐπὶ φεύδους μηκρὰ χάρι: εἷρ δὺ τελευτὴν 
αἰσχρὸν δὴ κέρδος. καὶ κακὸν » ἀμφότερα ᾿ 

γίνεται. οὐδὲ τι καλὸν ὅτῳ ψεῦδος “ προδομαρεῇ 
ἀνδρὶ, 

48 4 

4 καὶ ἐξέλθῃ πρῶτον. ἀπὸ στόματος. 

[4ημήτριος ἐρωτηϑεὶς, τί φαῦλον τοῖς ψευδομένοις 
δ0 παρακολουθεῖ, εἶπδ' Τὸ μηδ᾽ ἂν τἀληθῇ λέγωσιν ἕτι πἰστεύ. 
εσθαι. 

49 4 Θεοφράστου. 
“Ἐκ διαβολῆς καὶ φϑόνου ψεῦδος ἐπ᾿ μιν ἰσχύσαν ἐπε. 

μαράνϑη. 
Φ0ὺ « “ἱἰλιανοῦ. 

᾿Δνὴρ εἰς Δακεδαίμονα ἀφίχετο ΧΙ ἴορ» γέρων ἤδη "ὧν, τὰ 
μὲν ἄλλα ἀλαζὼν, ηδεῖτο δὲ ἐπὶ τῷ γήρα, καὶ " τὴν τρίχα 
πολιὰν οὖσαν ἐπειρᾶτο βαφῇ ἀφανίζειν. 
εἶπεν ἐκεῖνα ὑπὲρ ὧν καὶ ἀφίκετο. 

Παρελθὼν οὖν, 
“Ἀναστὰς οὖν ὁ ̓ Δρχί- 

᾿δαμος, Τί ἂν, ἔφη, οὗτος ὑγιὲς εἶποι, ὃς οὐ μόνον ἐπὶ 
ΜΕ τῇ ψυχῇ τὸ ψεῦδορ; ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ περιφέρει; 

(816)21 " Δυσίου. 
ψεύδεσθαι προχειρότατον τοῖς πολλάχις ἁμαρτάνουσιν. 

ῶ9 "Θεμιστίου ἐκ τοῦ Μετριοπαϑοῦς ἢ Φιλοτέκνου. 
Οὐδεμία " γὰρ μοχϑηρία μᾶλλον " δυσκοινώνητος “ ἀπιστί- 

ἃ 516 Ἀ. Ττίπα, 50]. ν. 607. 
» ἀμφοτέροιν)] Νορετο πιεπᾶα- 

οὗμση ἀι, εἰ φῃΐϊ Δ} εἰ φυΐ [4]11-- 
ἔτ. ΨΟΪΕο τΐπιιβ σεοῖ ὠμφότε- 
φον. Οκοτιυς. ἀμφότερα Α. Β. 
πὶ δες. εἰ Οὐεπευΐ πιδσβο. Βεὰὶ 
ἀρχῇ Ῥ»το ἀρχή 

ε δ, προσομαρτῇ «ροοσομαρτεῖ Α. 

ἃ καὶ ἐξέλθῃ) Ὁνο Μ55. δρυὰ 
βοβονίαπα κε ἐξῆλθε. τ υιο ἱϊδπὶ 
καν ἐξέλθῃ. 

18. 

ἃ Ποδεῖξ πἰο Ἰοειι Α. Ττίης. 

19. 
ἃ 80 Α. Τσὶμο. 

ἃ ϑὶς Α, ν. ψας. ἡπόύστω 
εοῦ αὐτοῦ Ἰεὶπα. 

- , ΝΥ 
ΠΝ 

Ῥ ὡν οὔ. Β. Ῥδιιῖ]ο ξιιρσα κῖος 
Ἰσίησ. 
τὸ ἶῆ τὴν τρίχα) τῷ τρίχα Β. Ρ. ::. 

ἃ τῇ ψυχῇ] τῆς ψυχῆς Δ. Β. πι. 
860, οἱ ἴὩΟΧ τῇρ κεφαλῆς δΙ1Ὸ τῇ 
βεφαλῇ. 

φὶ. 

ι 819 Α. Ὑχίμο. 

28. 

ἃ 8515. Α. Ὑστίπο. Ἐχεῖδὲ ἴω Βα- 
δανιστῆ Ρ. "68. Β. 
Ῥ γὰρ οπι. Α. Β. κε. ξϑῦ. 
ς δυσκοινώνητορ)] δῖα Α. ἰ 

ἧ 

ΣΑΣ. ἴπ Τεχίι δυσχοινο΄. 
ἃ ἀπισείαρ) ἀφ᾽ ἐστίαρ, Β. πι. 

Ῥ. Τσίπο, 

-α πων... 



ν᾿. τς’ ΠΕΡῚ ΨΕΥΖΟΥ͂Σ, 18. ογὅ 

ας᾽ ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ἡ κακία, πρὸς ἣν μόνην καὶ φυλακῆς 
ἐξαποροῦμεν. Καὶ γὰρ δὴ ὃ μόνον ἑἐπορισάμεθα φυλαχτή- 
ριον, " λέγω δὲ τὸν ὄρχον, ᾽ ὃ τούτῳ. αὐτῷ μάλιστα κατα- 
χρῆται, " ὅτ᾽ ἂν δέῃ τι ἄπιστον ἄνδρα κακῶς δράσαντα ἐξ. 
αρνήσασϑαι. "Ἔστι δὲ δή τι καὶ ἕτερον ψεῦδος, ὃ τοὺς10 
μὲν ἄλλους οὐ πάνυ δή τι λυμαίνεται, αἶσχος δὲ ἐστι τοῦ 
χρωμένου γίνεται γὰρ οὐχ ἐν τῷ καθ᾽ ἑτέρου τὶ λέγειν ἢ 
πράττειν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ τε, καὶ δεῶν ἑαυτοῦ. 41ι- 
σλοῦν δὲ τοῦτο, καὶ δισχιδές" "ἢ γὰρ ἐν τῷ φαυλότερα καὶ 
ἐλάττω λέγειν τῶν' προσόντων ἀληθινῶς, ἢ ἐν τῷ μείξω τε 
καὶ σεμνότερα. Καλεῖται δὲ τὸ μὲν ἐνδεέστερον, εἰρωνεία" 
τὸ δὲ πλέον, ἀλαζονεία. Τὸ μὲν δὴ ἐλλεῖπον τοῦ ἀληϑοῦς, 
κομψόν τέ ἔστι καὶ αἰμύλον, καὶ ἐνίοτε οὐκ ἄχρηστον τῷ 30 
φιλοσόφῳ᾽ καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸ καὶ Σωκράτης παρελάμβα- 

᾿ς ψεν ἐν τοῖς λόγοις, ὁπότε ἐδεῖτο ἐπισκῶψαί τινα 'σοφιστὴν 

,φύφου μεστὸν, καὶ γέμοντα “ὁ περιφροσύνης. Μᾶλλον γάρ 
τι αἰσθάνονται τῆς ἑαυτὼν ᾿οὐδενείας, ὅτ᾽ ἂν ἀμαϑέστεροι 
ἐξελέγχωνται τοῦ μηδὲν εἰδέναι προσποιουμένους Τὸ δὰ 
ἕτερον τὸ ὑπερβάλλον, βαρύ τε καὶ ἐπαχϑὲς, καὶ οὐδὲν οὕ. 
φως ἄχουσμα φορτιχὸν, οὡἐς ὁ καϑ᾽ αὐτοῦ ἕπαινος, καὶ ταῦ-(317) 
τα ἐπὶ παιδείᾳ, ἐφ᾽ ἡ καὶ ἄλλων ἐπαινούντων ἐρυϑριᾶν γρε- 80 
ὧν τοὺς ἀληθινῶς αὐτῆς ᾿ ἐπηβόλους. --- ἢ Οὐχ οὖν καὶ 
πρὸς ἀλήθειαν, ἱταυτὸν τοῦτο " ἀνάπηρον " ψυχὴν ϑήσομεν͵ 
ἢ ἂν τὸ μὲν ἑχούσιον ψεῦδος μισῇ, καὶ χαλεπῶς φέρῃ " αὐ- 
τῇ τε, καὶ ἑτέρων ψευδομένων Ὁ ὑπεραγανακτῇ᾽ τὸ δὲ ἀκού- 
σιον εὐκόλως προσδέχηται, καὶ ἀμαϑαίνουσά που ἁλισκομέ- 
ψη μὴ ἀγαναχτῇ, ἀλλ᾽ εὐχερῶρ ὥσπερ θηρίον ὕειον ἐν ἀμα- 
ϑίᾳ μολύνηται; 

ὁ τὸν ὅρκον λέγω) λέγω δὲ τὸν κ οὐδενείαςρ) οὐδενίαρ Α. Β, τι. 
ὅρκον Α. δ66. 

ξ Ἰίοςιις να]άθ σας. 51ε]- ἱ ἐπιβόλους} ἐπηβόλουρ Β. πι. εες. ᾿ 
1166 ἱπάϊοδης ρίτα δρμᾶ ἑρδι κ οὐκ οὐν.}) ϑεαφιιοιιῖῖα δυυμξ εχ 
ΤΙοπιϊδίξυλ νδοηᾶδ. Ῥ]αϊουῖς ἈΘΡ. ΥὟΙΙ. Ρ. 555. 
ἃ τῆς ἑαντοῦ)Ἔ τῶν ξαντοῦ Α. 1 καυτὸν] ταυτὸ Α. 

Β. πὶ. ξεο, τοῦ ἑ. π|. ὑσ. 'χίησ. τὰ ἀνάπηρον)] Μαϊΐπι μετρίαν. 
Ἡ ἢ γὰρ] οπι. Α. ἢ γὰρ--ἀλη- ΟκεΝΕκ. Ῥουρεσδαι. 

ϑινῶς οἠ. ΤἘτίπο. ὉΔῚ πιοχ μείζξο- ; ᾧνχην} ψυχῆ Ὁ 
ψι---σεμνοτέρφῳ- ο αὐτῆς] αὐτῇ Α. Ττῖηο, 

ἐ περιφροσύνῃς] ϑοδονήις ἀδ- Ῥ ὑπεραγανακτῇ} ἀγανακεῇ Α. 
ἀὶΐὶ παραφροσύνης ΕΣ αὐΐμαιιθ ὑπεραγαναχεεῖ ὙΣῖπο. 
Μ59. ᾳ θειον) υἱὸν Α. ἱπ ἰοχίϊ; 

53 
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576 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΤ Τ. 12. 
93 "Ἡροδότου. - 

40 Ἔνθα γάρ τι δεῖ καὶ ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθω. 

4 " Πλάτωνος. 
“Ὁρᾷς γοῦν ὅτι καὶ νῦν διὰ τῆς " ἐκάλξεως ταύτης ὅ πο- 

λυχέφαλος σοφιστὴς ἠνάγκασεν ἡμᾶς τὰ μὴ ὃν " οὐχ ἐκόν- 
τας ὁμολογεῖν εἶναί πως ; ̓Ορῶ καὶ μάλα. Τί δαὶ δὴ «τὸν 
τέχνην αὐτοῦ τίνα “ ἀφορίξοντες ἡμῖν αὐτοῖς συμφωνεῖν οἷοί 
τὸ ἐσύμεϑα; Πῇ καὶ τὸ ποῖόν τι φοβούμενος οὕτω λέγεις; 
τ᾽ ἂν περὶ τὸ (φάντασμα αὐτὸν ἀκατᾶν φῶμεν, καὶ τὴν 
τέχνην εἶναί τινα ἀπατητικὴν αὐτοῦ, τότε πότερον ψευδῆ 

50 δοξάξειν τὴν ψυχὴν ἡμῶν φήσομεν ὑπὸ τῆς ἐκείνου τέχνης, 
ἢ τί ποτ᾽ ἐροῦμεν; Τοῦτο. Τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴποιμεν; τευ. 
δὴς δ᾽ αὖ δόξα ἕσται, τἀναντία τοῖς οὖσι δοξάξουσα; ἣ ἤ 
“χὥῶς; Τὰ ἐναντία. Λέγεις ἄρα τὰ μὴ ὄντα δοξάξειν τὴν 

ἰ818ϑ)ψευδῇ δόξαν; ᾿Φνάγχη. Πότερον μὴ εἶναι τὰ μὴ ὄντα δοξώ. 
ἔουσαν, ἢ πῶρ ἶἾ λέγεις εἶναι τὰ μηδαμῶς ὄντα; Εἶναι πῶς 
τὰ μὴ ὄντα ὅ δεῖ γε, εἴχδρ ψεύσεταί ποτέ τις τὶ, καὶ κατὰ 
βραχύ. Τί δ᾽ οὐ καὶ μηδαμῶς εἶναι τὰ πάντως ὄντα δοξάζε. 

144ται; Ναί. Καὶ τοῦτο δὴ ψεῦδος; Καὶ τοῦτο. Καὶ λόγος, οἷ- 
μαι, ψευδὴς» οὕτω κατὰ ταυτὰ νομισϑήσεται, " τά τὸ ὄντα 
λίγων μὴ εἶναι, καὶ τα μὴ ὄντα εἶναι. Πῶς γὰρ ἂν ' ἄλλως 
τοιοῦτος γένοιτο; 

οὐ «Ἐν ταυτῷ. 

Τὸ μὲν Ὁ δὴ μὴ ὃν ἡμῖν ἕν τι τῶν ἄλλων γένος ὃν ̓ ἀνεφάνη, 
“κατὰ πάντα τὰ ὄντα διεσπαρμένον. Οὕτως. Οὐκ οὖν τὸ μετὰ 
'τοῦτο σκεπτέον, εἶ δόξῃ τε καὶ λόγῳ μίγνυται; Τὶ δή; “Μὴ 

τομιψνυμένου μὲν αὐτοῦ τούτοις, ἀναγκαῖον ἀληϑῇ πάντ᾽ εἷ- 

25. Σ λέγεις] ΑἹ. ποῃ μαβεῖ, πεν. 
ἃ 89 Ττῖπο. 8011. 1Π|, γ6, Ἧδ- δεῖ γε.) λέγε Ν. Ττῖως. 

βοηῖ Α. Β. δ δηδηι εἴ. Ρ.δθ- ἔ τά τε ΑΝ τὰ δὲ ὄντα Β. 
οεα. ἡ ἄλλως) ἄλλος Β. 

34. 
α δὶς Ττίηο. ἰλεοεῖ ἵοσιι Α. ν. 25. 

ϑορμ δῖ. Ὁ. 240. 
΄ ἢ ἐπαλξεωςῚ ἀκαλλάξεως σεεπο- Α α 8ο Τῆπο, Πλάτωνος ἐκ τοῦ 

τὶ ΠΊΔΥΡΟ, ἐχ ΡΙδῖοηε, Σοφιστοῦ Α. 8.1]. Ρ. αθο. 
ς οὐχ ἑπόνταρ) οὐκ ἔχονταρ Ν. Ὁ δὴ} οτϊ. Α. Τχίης, ὃν ῥσχὸ ὃν 

Τσίης, Ν. Ι 
ἃ ἀφο ἐζοντες} ἀφορίζοντορ, Β. ο κατὰ οπὶ. Α, 
Θ πῶς] οὔεωβ δάάϊξ Ν, οὕτω ἃ μὴ οπι. Α. μὴ μιγνεμένον -- 

Τείης, εἶναι οἵα. Α. 



ῦ 

ὦἷ 

Ῥ. 145. ΠΕΡῚ ΨΕΥΔΟΎΥΣ. 18. 971 
ναι μιγνυμένου δὲ, δόξα τὸ ψευδὴς γίνεται καὶ λόγος. Τὸ 
»γὰρ τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν ἢ λέγειν, τοῦτ᾽ ἐστί που τὸ φψεῦ- 
δος, ἔν διανοίᾳ τε καὶ λόγοις γιϑνόμενον. Οὕτως, Ὄντος δέ 
γε ψεύδους, ἔστιν ἀπάτη; Ναί. Καὶ μὴν ἀπάτης οὔσης, εἰ. 

δώλων τε καὶ εἰχόνων " ἤδη καὶ φαντασίας, ἅπαντα ἀνάγχη 
μεστὰ εἶναι. Πῶρ γὰρ οὗ; 

96 " Πλάτωνος ἔχ τοῦ Περὶ δικαίου. 
Φέρε δὴ » πότερον ἡγῇ δίκαιον. εἶναι ψεύδεσθαι, ἢ ἀληθῆ 

λέγειν; ᾿4ληθῆ ἔγωγε. ψεύδεσθαι ἄ ἄρα ἄδικον; Ναί. Πότερον 
δὲ ν καὶ ἐξαπατᾶν ἡγῇ δίκαιον, ἢ μὴ ἐξαπατᾶν; Μὴ ἐξαπα.- 
τᾶν δήπου. Ἐξαπατᾶν ἄρα ἄδικον; Ναί. " Τί δαὶ, βλά- 30 
πτειν δίκαιον, ἢ ὠφελεῖν; “᾿Φφελεῖν. Βλάπτειν ἄρα ἄδι-(519) 
κον; Ναί. Ἔστιν ἄρα ἀληθῆ μὲν λέγειν, καὶ μὴ ἔξαπι΄. 
τᾶν, καὶ ὠφελεῖν, δίχαιον". ψεύδεσθαι δὲ, καὶ βλάπτειν, καὶ . 
ἐξαπατᾶν, ἄδιχον; Ναὶ μὰ Δία σφόδρα γε. Ἦ καὶ τοὺς 
πολεμίους; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ βλάπτειν δίκαιον τοὺς πό- 
λεμίους, ὠφελεῖν δὲ ἄδικον; Ναί, Οὐκ οὖν καὶ ἐξαπατῶν- 
τας δίχαιον βλάπτειν τοὺς πολεμίους; Πῶς γὰρ οὔ, Τί30 

δὲ, ψεύδεσθαι ἵνα ἐξαπατῶμεν καὶ βλάπτωμεν͵ αὑτοὺς οὐ 
δίκαιον; Ναί. Τί δαὶ, τοὺς φίλους οὐχ ὠφελεῖν 5“ δί- 
καιον εἶναι φής; Ἔγωγε. Πότερον μὴ ἐξαπατῶντας, ἢ 
ἐξαπατῶντας ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῇ ἐκείνων; ἴ Καὶ ἐξαπατῶντας 
νὴ 4ία. ᾿4λλ᾽ ἐξαπατώντας μὲν, δίκαιον ὥρᾳ ὠφελεῖν, οὐ 
μέντοι ψευδομένους γε, Ἂ δ χαὶ ψευδομένους; Καὶ ψευδο- 
μένους δίκαιον. ἢ Ἔστιν ἄρα, ' ὡς ἔοικε, ψεύδεσθαί τε, καὶ 
ἀληϑῆ λέγειν, δίκαιον καὶ ἄδικον; Ναί. Καὶ μὴ ἐξαπατᾶν,“ 
καὶ ἐξαπατᾶν, δίκαιον χαὶ ἄδικον; Ἔοικε. ἢ Καὶ βλάπτειω 
καὶ ὠφελεῖν, δίκαιον καὶ ἄδικον; Ναί. Ταῦτα ᾿ δὴ, οἷς 
ἔοικε πάντα τὰ τοιαῦτα ὄντα, καὶ " δίκαια καὶ ἄϑικα 
ἔστιν; Ἔμοιγε φαίνεται. "άχουε δή. ὀφθαλμὸν ἐγὼ 

6 ἤδη καὶ] καὶ οἴῃ. Α. Ττίμο. ξ καὶ οπ. Β. 
ῇ καὶ ψεῦ μέρους ὁπ. Α. 

ἃ ϑ8ϑῖ. 4. ΝΕ Πλάτωνος ἔσεοὶ ὃ 
Ττίως, ν. ἙἘἀ. διορῆῃ. Τ᾿ 111. ὑ. ἱ ὡς ἐνὶ Κὰ Ἅ οοπξ, ὅ080]. 
374» Αροΐ!, ἈΠοὰ. 11. 440. 

᾿ καὶ εἴ τῖοχ ἡγῇ οι. Α. Ττῖπο. κ βλάπτειν καὶ εἰ τοροχ καὶ ἄδι- 
ς τί δαὶ) τὶ δὴ Α. τί δαὶ---ἄδι- χον οπι, 

κον οπι. Β. 1 δ δὲ ὑποχ τὰ ὁκι. 
ἃ ὠφελεῖν---πολεμίουρ οπι. Α. ἰκαια καὶ ἄδικα) δίμαιον καὶ 
6 φὴρ δίκαιον εἶσαι Α. ἄδικον Ττίης. 
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ἔχω δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; 
Ναί. Καὶ μυχτῇρα δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν, καὶ χεῖρα δεξιὰν 
καὶ ἀριστεράν; Ναί. Οὐκ οὖν ἐπειδὴ " ταυτὰ ὀνομάζων, 
τὰ μὲν δεξιὰ φὴς εἶναι, ̓ τὰ δὲ ἀριστερὰ τῶν ἐμῶν, εἴ δε 

50 ἐγὼ ἐροίμην, 5 ὁπότερα Ῥ ἂν « ἔχοις εἰπεῖν, ὅτι τὰ μὲν πρὸς 
᾿ τοῦδε, δεξιά ἐστι, τὰ δὲ τρὸς σοῦ, ἀριστερά; " Ναί. Ἴθι 

(520) δὴ καὶ ἐχεῖ. ᾿Επειδὴ ταυτὰ ὀνομάζων, τὰ μὲν δίκαια φὴς 
εἶναι, τὰ δὲ ἄδικα, ἔχεις. εἰπεῖν, ὁπότερα τὰ δίκαια, καὶ 
ὁπότερα τὰ ἄδικα; Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ, ἐν μὲν τῷ δέοντι 
καιρῷ ἕχαστα τούτων γιγνόμενα, δίκαια εἶναι" ἐν δὲ τῷ μὴ 
δέοντι, ἄδικα. Καλῶς γά σοι δοκοῦν" ὁ μὲν ἄρα ἐν τῷ 

145 δέοντι, ἕκαστα τούτων ποιῶν, δίκαια ποιεῖ" ὁ δὲ μὴ ἐν τῷ 
δέοντι, ἄδικα; Ναί. Οὐκ οὖν ὁ μὲν τὰ δίκαια ποιῶν, 
δίκαιος" ὁ δὲ τὰ ἄδικα, ἄδικος ; Ἔστι ταῦτα. Τίς οὖπ ὁ 
ὧν τῷ δέοντι καιρῷ οἷός τὸ τέμνειν, καὶ χάειν, καὶ ἰσχναί: 
ψειν; Ὃ ἰατρός. Ὅτι ἐπίσταται, ἢ δι᾽ ἄλλό τι; Ὅτι ἐπί- 
σταται. Τίς δὲ ἐν τῷ δέοντι σκάπτειν καὶ ἀροῦν καὶ 
φυτεύειν οἷός τε; Ὃ γεωργός. “Ὅτι ἐπίσταται, ἢ ἣ' ὅτι 
οὔ; Ὅτι ἐἰπίσταται. Οὐχ οὖν καὶ τὰ ἄλλα οὕτως, ὁ μὲν 

10ἐπιστάμενος, οἷός τε τὰ δέοντα ποιεῖν ἐστι, καὶ ἐν τῷ " δέ- 
οντι καιρῷ" ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος, οὔ; Οὕτως. Καὶ φεύδε- 
σϑαι ἄρα καὶ ἐξαπατᾶν καὶ ὠφελεῖν, ὁ μὲν ἐπιστάμενος, 
οἷός τε ποιεῖν ἕχαστα τούτων ἐν τῷ δέοντι καιρῷ᾽ ὁ δὲ μὴ 
ἐπιστάμενος, οὖ; ᾿4ληϑῇ λέγεις. 

ΠΕΡῚ ΠΗΥΡΡΗΣΙΑΣ. ΤΙ. 

1. " Εὐριπίδου. 
50 Πότερα ϑίλεις δος Ὁ μαλθακὰ ψευδῆ λέγω, 
ἢ σχλῆρ᾽ ἀληθῆ, φράξε' σὴ γὰρ ἡ κρίσις. 

πὶ ταυτὰ] ταῦτα Α, Τεῖμο, ν ἔστι) ἔσται Ττῖπο. 
. Ὁ ὑπύτερα] πότ ερὰ Β νυν ὅτι οὐ] ὅτε οτι. Β, 

Ῥ ἂνΊ 4]. ἄρ ̓ αϑαιθεχρουίταν. χ δέοντι καὶ ἐν τῷ καιρῷ] καὶ 
Ἐ8π. ἐν τῷ οπι. Α. Ττὶπο. 
{ ἔχεις] ἔχοις Α. Ὑτίπο. οἰκεῖν γὸ ἐπιατάμενορ) ὃ μὲν͵ ἐπιστά- 
ἀιοι Β. πὰ. 58ο. εἰπεῖν. μενορ Α. Τχας. 
τ τοῦδε] τοῦ ΟδεηοΥ τυ βο. 1. 
δ΄“ναί οπι, ἅ. ΤΤίμο, ἃ 816. Τύπς. 561]. ΕΚ. 1π0. 20. 
ι καὲ οἱῖι. 4. δὰ »ο δὴ Β. εαὖῦ- "» μαλϑαχαψευδὴ εἴ πιοχ σχλη- 

τα Α. ραληϑῆ φράξζω Ττίπο. 



Ρ. 146. 

᾿943..6 Σοφοκλέους Οἰδίποδορ. ̓  
Οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας «τόδε " 

χα 

τὸ ῥῆμα’ καὶ ποῦ. τοῦτο ὃ φεύξεσθαι δοχεῖς; 

ΠΚΡῚ ΠΗΡΡΉΣΙΑΣ. 1. 

--- 

πέφευγα᾽ τἀληϑὺς γὰρ ἰσχυρὸν "τρέφω. 
8 « Σοφοχλέους Αἴαντι. 

τὰ σκληρὰ γάρ τοι, κἂν ὑπέρδικ᾽ ἦ, δάκνει. 
ά «Ἔν τῷ αὐτῷ. 

. Ἧ γλῶσσά δου τὸν ϑυμὸν, ὡς δευνὸν τρέφει. 
ξὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μέγ᾽ ἔξεστιν φρονεῖν. 
ὅ « Σοφοκλέους Τηρεῖ. 

Θάρσει" λέγων τἀληθὲς οὐ νυ σφάλλῃ ποτέ. 
6 " Ζοφοχλέους ᾿4λεάδαι. 
Ἡ τ γὰρ δικαία γλῶσσ᾽ ἧμι κράτος μέγα.ι. 

« Εὐριπίδου. ᾿ 
“" Ἐμοὶ γένοιτο πτωχὸς, εἶ δὲ βούλεται, 
α«τωχοῦ κακίων, ὅστις ὧν εὔνους ἐμοὶ 
φύβον παρελθὼν τἀπὸ καρδίας ἐρεῖ. 

ὃ 4 Εὐριπίδου Τημενίσι. 
Καλόν γ᾽ ἀληθὴς καὶ ἀτενὴς παρρησία. 

9 « Σοφοχλέους. 
Αἰδὼς γὰρ ἐν κακοῖσιν οὐδὲν ὠφελεῖ" 

ἃ 81. Α. 861]. “Ἴσι. 854. Ὠεεεῖ 
Ἰοπιπια Τυΐπο. 

Ῥ φεύξεσθαι φυλάξασθαι. Β. 
. πὶ. ΤΥΙΠΟ. 
ς βλέκω) τρέφω Α. ΟἸεεπετὶ 

ΣΖΏΕΥβΒΟ, εἰ Β. τ᾿, δ60. εἴ σὶο 4υἱ- 
4πὸ Μ88. δρυὰ ϑοδονν, 

3: 
ἃ δὶς Α. ϑοὶϊ. τ. ε11.8. Ἴ σιμο. 

Σοφοκλέοπρ. 
4» 

ἃ δῖος Α. 861}. ν, ὟΝ Ῥεοοὲ 
ἰουιῶα Τσχὲησ. 

ἃ ϑίο Α. Ῥγαᾷῖνς, ΠΝ Εὐριπίδου 
Ὑτίπο. ἐπεσγίμ Ὁ ἀν 

» σφαλλη σραὶῇ 1. δας. 
Υἱὰθ ΤΩ ἐν 1)ιαῖΣ. Ἐπεὶρ. Ρ. 

ἥ γὰρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. 

15. ἀφαλῇ αιυίΐίπαιιο οοὐὰ, δο]ιο- 
νὰ. 

6. 
ἃ 85165.4. Σοφοκλέους Τεῖης. 

Ῥτ. ΑἸἱοδὰ, 5. 

ἃ δὶς Ττίπο. ἶ;. ἔπο. δι. Σ26- 
εἰ Α. Ευριπίδης ἐν Ινοῖ ϑοδονν. 

» ἐμοὶ γὰρ εἴη Ῥί[υΐδτοδιι 1]. 
. ὅφ. Ἁ. γαὶς οηδοχγίο οἰϊαῖι - 
δἰδῖτ. Ῥ. 481, κάκιον Τγχίῃσ, 

8. 
ἃ 8ἷΐος Α. ϑοὶϊ, ΕἸ. 5. Τοῦ αὖὐ- 

εοῦ Ἰτχίηο. δ᾽)ωδώενε ἐν δῆεπεοία 
Οὐοδειοσ. 

. 9. 
ἃ ϑὶο Α. της. ΕἸ, ἐπο. 1Κ5. 



380 ΙΘΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 

(8929)0 « Εὐριπίδου ἐκ Τηλέφου, . 
᾿Αγάμεμψον, οὐδ᾽ εἰ πέλεκυν ἐν χειροῖν » ἔχων 

ὁ μέλλοι τις εἰς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν, - 
σιγήσομαι, “ δίκαγά γ᾽ ἀντεμεεῖν ἔχων. 

11. « Φιλήμονος Ἐχιδικαζομένου. 
40 Πρόχειρον ἐαὶ τὴν γλώτταν εὐλύγῳ τρέχειν, 

12 « Εὐριπίδου Ἑκάβηο. 
Φεῦ φεῦ. Βροτοῖσιν ὡς τὰ χρηστὰ πράγματα 
χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ᾽ ἀεὶ λόγων. 

48 « Εὐριπίδου ἐν τῷ Διχτύ. : ἣ 
Θάρσει, τό τοι δίχαμον ἰσχύει μέγα, 

8 Μοσχίωνρρ. 
“Ὅμως τό γ᾽ ὀρϑὸν χαὶ δίκαιον οὔ «οτξε 

σιγῇ παρήσω. Τὴν γὰρ ἐντεθραμμένην 
ἀστοῖς ᾿Αϑάνας, τῇ τὸ Θησέως πόλει, 
καλὸν φυλάξιμι ὃ γνησίωρ παρρησίαν. 

16 « Εὐρῳμτίδου. 
᾿4τὰρ σιωπᾶν τά γε δίκαι᾽ οὐ χρή ποτε. 

46 « Φιλοξένου. 
60. Φιλόξενος παραδοθεὶς ὑπὸ ““:ονυαίον ποτὲ εἶρ τὰς λατο- 
898)μίας διὰ τὸ φαυλίξενν. τὰ ποιήματα αὐτοῦ, καὶ ἀνακληϑεὶς, 

᾿ς ἕχειτα πάλιν ἐπὶ τὴν ἀχρύασιν αὐτῶν ἐχλήϑη᾽ μέχρι ὃ δέ τι- 
ψος ὑπομείνας ἀνέστη" πυϑομέναν δὲ τοῦ “ιονυσίρυ, Ποῖ 
δὴ σύ; Ἐἰΐρ τὰς λατομίας, εἶπεν, 

Ἴ. 18. 

14 

ἃ ϑὶς Α. 80]. Ἔ, 4. Ὠοορὲ ]οι- 
σι Τύησ, 

10. 
ἃ δία Α. Ἐξ. 16, Ευρφιπίδου. 
τίμο. 
Ὁ ἔχων) ἔχω Α. Ττίης, 
ς μέλλοι τις} μέλλει τε εἷς Β. πὶ, 

Ῥ- ἱμέλλοαις ἐπὶ Β. τῃ. 860. μέλλοι 
τε εἰς Ττίηο. 

ἃ δίκαιά τ᾿ ἀντειπεῖν Β. ται. ῬΥ. 
Ὑσίηο, δίχαρα αὐ ἄν. Β, π᾿. ἐξδος 

14. 
ᾷἃ ϑὶο Α, Ττίηο. 
Ὁ γνησίως] γνησίῳ Β, ση. ". 

γνησίῳ παρρησίᾳ Ἴτϊηρ, 

ν᾿ 

11. 
ἃ ϑἷὶς Α. Ὠεοβδὲ Ἰορῃ8 Ὑτίῃρι 

ΟἸ]ευΐο. Ρ. 5.2. 

14. 

ἃ 815 Α. ϑοῖϊ, ν. 1258. Ὠροεῖ. 
ἴδια ΤΎο. 

ΝΕ ͵ 15. Α 
ἃ 810 Α, ἸΤτσίης. ΕἾ, ἱπορσῖ, 22. 

Ι 16. 

ἃ δῖο Α, Ὠρεοεῖ οι ΤΎΪΏΟ. 
Ψιὰδ Ἰσσοῦ ὙγνυιοΡδοῖὲο τ τα 
ἴοδ δὰ ΡῬ] δυο. 11. Ρ. 554. Ο 

Ὁ δὲ Περοὶ Β. Ὧι. δ66. ΠΝ 
Ττίος. Μοχ ἔφη ὕγσγο εἶπεν Β. 



ρ.148. ΠΕΡῚ ΠΜΡΡΗΣΙΑΣ τ. 481 
1 « “ημοσϑένους. ᾿ 

Οὐδὲν ἂν εἴη τοῖς ἐλευθέροιρ. μεῖζον ἀτύχημα τοῦ στέρε- 
σϑαι τῆς παρρησίας. 
18 «Ἐκ τῶν Διογένους “ιατριβῶν. 
Ὥσπερ οὖν τοῦ Ποντιμοῦ μέλιτος γεύσασθαι ἀπεχειροῦσιν 

οἵ ἄπειροι, γευσάμενοι. δὲ παραχῆμα ἐξέκευσαν Ὁ δυσχερά- 146 
ναντερ, ὅτι πικρόν ἐστι καὶ ἀηδές" οὕτω καὶ “τοῦ “πογένους 
ἀποπειρᾶσθαι μὲν ἤϑελον διὰ πολυπραγμοσύνην, ἐλεγχόμεο- 
ψοι δὲ ἀπεστρέφοντο καὶ ἔφευγον" καὶ ἄλλων μὲν ἥδοντο 
λοιδορουμένων, αὐτοὶ δ᾽ ὀφοβοῦντο χκκὶ ἀνεχώρουν" καὶ εἶ 
μὲν ἔσκωπτε καὶ ἔπαιξεν, ὥσπερ εἰώϑει ἐνίοτε, ὑπερφυῶς 
ἔχαιρον᾽ ἀνατεινομένου δὲ καὶ ᾿ σκουδάζοντορ, οὐχ ὑπέμειναν 
τὴν παρρησίαν. 

419 «Ἐν ταυτῷ. 

ν Ἐπ᾿ αὐτόν γε τὸν “Ἵντισϑένην “αραβάλλων πρὸς τοὺρ 10 
λόγους ἐνίοτε ἤλεγχεν ὡς πολὺ μαλακώτερον" καὶ ἔφη αὖ- 
τὸν εἶναι σάλπιγγα, “ λοιδορῶν, αὐτοῦ γὰρ οὐκ ἀκούειν φϑεγ-. 
γομένου μέγιστον, Καὶ ἀντισϑένης ἀμυνόμενορ, ἀντὶ τῆς σάλ.- 

᾿σέύγγος ἔλεγε ταῖς “ σφηξὶν ὅμοιον αὐτὸν εἶναι" καὶ γὰρ τῶν 
σφηχῶν τὸν μὲμ φόφον τῶν πτερῶν εἶναι μικρόν τὸ δὲ κέντρον, 
δριμύτᾳρον. Ἔχαιρεν οὖν τῇ παρρησίᾳ τοῦ “Διογένους. 

40 4 Σόλωνος. (324) 
Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα. 

91 4 Πυϑαγόρου. : 
Ὁ Σνυγγενεῖ καὶ ἄρχοντι πλὴν ἐλευθερίας πάντα εἶχε, Φ0 

17. ὰ σφιξὶν ὅμοιον αὐτὸν εἶπε] ἔ-- 
ἃ 8ῖ5 Α. Ττμα. οὐϑὲν Α, ὕΡχο λεγε ταῖς σφηξὶν ὅμοιον αὐτὸν εἶ» 

οὐδὲν. ναι Α, σφηξὶν ὅμοιον εἶναι Β. ἣν 
18. 9. ἔλεγε σφηξὶν ὁ, α. 8. Τσχὶνο, 

» δυσχεράναντες οτ. Α. 420. 
ο τοῦ δι0γ.} τὼς διογ. Β. τὸ, ἃ ϑ89ο 4. Τῆπο. 

Ὑτίης. 
ἃ σπουδάζοντος -- ὑπέμειναν} 91. 

σκουδαάσαντορ---ὑπέμενον Α. 8 δο Τεῖμο, ὉΔΣΔΆΡΟ, Ὠοοιεὶ 10. 
θς 

ἃ 5. Α. τεῖμὸν ν Μοπδᾷ, δὲ » Νου νεσεϊξ οοττιρῖδ Οεεμθ» 
Ὠϊοᾷ. Τ[δοτὶ. σι, Επρεπάδίθ πδθ0 Ἰοβιπίασ 1 

᾿ ἐπ αὐτὸν] ΓΝ αὐτὸν Α. Ὧκ. Ῥειπορ !! δοαϊρηῖε δνεβακοις 
ΣΔΔ8 συγγενεῖ --- πάντα εἶκε. ΝΑΙ ΟκΕπ, 

σ Δλοιδοραί»] Ἰοιδορεῶν θεπεσ. εὐγενείᾳ Β. στε Ῥαμλαδο. ὁ 
ἸΔΔΤΗ͂. ἰω δπθ δῖχεν.. 



383 ΣΩΑΝΝΟΥ ΣΣΤΘΩΒΑΙΟῸ Ἐ, 18. 

92. «ἃ 'Ἔχ τῶν “4ρίστωνὸς Ὁμοιωμάτων. ᾿ 
“Ὅμοιον ἀψινθίου τὸ δριμὺ, καὶ λόγου παρρησίαν ἑκωύφαι 

93 «᾿Ἔκ τῶν ᾿ΑΔριστωνύμου Τομαρίων. 
τι όπες τὸ μέλε τὰ ἠλκωμένα δάκος, τοῖρ δὲ κατὰ φύσιν ἡδύ 
ὅστιν, οὕπω καὶ οὗ ἐκ φιλοσοφίας λόγοι. 

ψ . Ἔχ τῶν “ίωνος Χρειῶν. 
Τὴν ἐπιτίμησιν ὁ “Ζιογένηρ ἀλλότριον ἀγαθὸν ἔλεγον εἶναι. 

25 Δ Διογένους. 
“ιογένης ̓ Δετικοῦ τινὸς ἐγκαλοῦντος αὐτῷ, διότι Δακεδαιμο- 

ψίους μᾶλλον ἐπαινῶν, παρ ̓  ἐκείνοις οὐ διατρίβει " Οὐδὲ γὰρ 
ἰατρὸς, εἶπεν, ὑγιείας ὧν ποιητικὸς, ἐν τοῖς ὑγιαίνουσι "τὴν 
διατριβὴν ποιεῖται. 

26 « “1ημοχρίτου. ᾿ 

᾿ς Κρέσσον τὰ υἱκήϊα ἀραρτήματα ἐλέγχειν, ἢ τὰ ὀϑνεῖα. 

᾿ΦΥ δ. Διογένουρ. 
Ὁ “Διογένης ἔλεγεν, ὅτι οἵ μὲν νἄλλοι κύνες τοὺς ἐχθροὺς 

δάκνουσιν᾽" ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους, ἵνα σώσω. 

(826).8 « Ἐκ τῶν Σερήνου. 

40 ᾿“ντιπάτρῳ ἀγροῖκος ἄνϑρωκος ἐπεδίδου βιβᾶίον Ὁ εὐτυχίαν 
ἔχον" ὁ δὲ, Οὐ σχολάξω, ἔφη. Καὶ μὴ βασίλευε, εἶπεν ἐκχεῖνος, 
εἰ μὴ σχολὴν ἄγεις. 

49 κ Ἐν ταυτῷ. 
Πρεσβύτις δικαξζομένη ἐπὶ Φιλίππου, ὡς Ὁ ἑώρα νυστάζοντα 

ο ἔπειτα μέλλοντα ἀποφαίνεσϑαι, ἐδεῖτο συγχωρῆσαι αὐτῇ ἐφεῖ- 

82. 88. 

.8. δίς Α, ᾿Εκ τῶν ᾿Δριστωνύμον Ἐς Σ᾽ ἰγου Α, Ττίμο. ν. ῬΙαΐατοβ. 
Ττίηο. " ΤΙ. Ῥ. 179. ν 

ς " . Ρ εὐτυχίαν ευχίαν ΒΒ. γτὸ 
,. δ8ϑϊΊ᾽6. .,. οειεῖ Ἰοπεηια ΤΎΠΟ. σοί. δὲ σἷο γν γειεη δολίας ἐνεν 

94. δικίαν δοοβεῖια 'α ΑἸ θα. Ρ. 24ι. 
ἃ 8109 Α, Ττίησ, “οἰἰοπς ἐϊδείίμνα. ΝΊοχ σχολάζει 

. 828. 

δ ϑίς Α. ερδὶ Ἰοπιπα ΤΥ. 29. 

» τὴν διατριβὴν «ποιεῖται } δια- ἃ 86 Ττιίπο. εξ Α. πὶ, ῥ. δεὰ 
τρίβεε Α, 6. δεϊενίι πιδαυδ ἔθο. γν, ΡῬΙαΐασοβ. 

. . 1. . Ἐ, 
ἃ δῖ. Α. ΤῬτῖμο. Ν ώρα δἀάϊαϊ συ Α. εἰ Β. π’. 

27. ᾿ δες. ὡς ὁ ξοντα Ττίας. 
ἃ 8ῖς Α, δοιαὶ Ἰοσαα Τχίϊε, ο ἐπὶ τα) ἔπειτα Ὠαμπιδες. καὶ 
Ὁ ἄλλοι οαι. ἸὙσὶμο. Α. Β. δοὰ ἴω υἱκοαυθ ἃ τα. ϑές.: 



ν᾽ 

- 

. 

μ..12. ΠΕΡΙΜΠΑΡΡΗΣΙΑΣ Τ. 6Θο 888 
φρμε. Ὁ δὲ, Ἐπὶ «ἰγα; εἶπον. ᾿Εσὶ “Φίλιππον, ἀπεκρίνατο, 
ἐγρηγορότα. .ΝΝ ἊΝ 
80 ἃ ΖΔημοκράτους. 

Ζημοκράτης ἰδὼν κλέπτην ὑπὸ τῶν ἔνδεκα ἀπαγόμενον, ,49λιε, 
ἐδ τέ γὰρ τὰ μικρὰ δεβεπτεῷ, ἀλλ᾽ οὐ τὸ μιγάϊα, ἵνα καὶ σὺ50. 

᾿πποχράτην ἔκειϑέ τιρ αρὸρ Ἀέρξην ἀπαίρειν, χρηστὸν 
εἶναι φάσχων βασιλέα" ὁ δὲ, Οὐ δέομαι ̓ ἔφῳ χρηστοῦ δε- 
δπότον. 

82 «4 Δημοσθένους. 
Ζημοσϑένης πρὸς κλέχκτην εἰπόντα, Οὐχ ἤδειν ὅτι σόν ἐστιν" 

Ὅτι δὲ, ἔφη, σὸν οὐκ ἔστιν ἤδεις. 
88 «4 Πυθαγόρου. 

Τὰ ἁμαρτήματά δου πειρῶ μὴ λόγοις Ὁ ἐπικαλύξτειν, ἀλλὰ 
ϑεραχεύειν ἐλέγχοις, 

84 «4 Τοῦ αὐτοῦ. (826) 

Οὐχ οὕτω χαλεπὸν ἁμαρτάνειν, » ὡς " τὸν ἁμαρτάνοντα. μὴ 147 
εἰν. 

86 « Τοῦ αὐτοῦ. 

“Ὥσκχερ σωματικὸν πάϑορ οὐ χρυπτόμενον, οὐδὲ ἱπαινούμε. 
ψον ὑγιάξεται, οὕτωρ οὐδὲ ψυχὴ κακῶς φρουρουμένη καὶ συνα- 
γορευομένη ϑεραπεύξται. 

86 «54 Πλάτωνος. 

Διονύσιος ὁ τύραννος ἀριμάξων » αὐτὸν διὰ τὴν πρὸς 
Δίωνα φιλίαν, κατέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ χώρᾳ" καὶ 
μυχτηρίξζων, “Ἦ που ὁ Πλάτων, ἔφη, ἐνθένδε ἀπελθὼν πο-10 

ἃ Φίλιππον) φοιτῶντα Β. τ. Ἡ τὸ ἁμαρτάνοντα] τὸν ἁμαρ- 
Ῥτ. Ττίπο, τάνοντα Α. Β. πι. 

5ο. 
ἃ 8ϊ6 Α. Ὠδεεῖ ἰοῦσα Τσίπο. 4. 

51. ἃ 8ῖο Α. Ῥρδῖὶ Ἰοῶσωδ Τυχΐπο. 
ἃ 8:10 Α. Ὠδεεδεὶ ἰοεα Ττΐπο. ς 

56, 58. 
ἃ ϑὶς Α. ἢ θδοδὲ Ἰἰοσσῦα Ὑχίπο, ἃ ϑἰ. Α. Ττΐηο. 

Ὁ αὐτὸν Πλάτωνα Β. πἰ. 206. 
ς 

53. 
ἃ δίο Α. Τυῖοσ. , εἴ που] ἢ που Ἀ. Β. '. «-. 
» ἐπικαλύπτειν) καλύπεει» Α. ἢ πον εἷ Ἴ ἔφη 1ϑαπιδβες. 

ξ4ᾳ. Ῥζο εἴκου βαπαγαν οοπδοὶξ εἷ- 
α ϑδὶο Α. ἢθϑοεὶ ἰδαῖα ΤΊΎΣΗΟ. 4ἔν͵ 
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λὺν ἂν ᾿ἀκαδημίᾳ λόγον καθ᾿ ἡμῶν “ διαθήσει. 'Ο δὲ, " Νὴ 
λόγων, ἔφη, γένοιτο τοσαύτη ἀπορία, ὥστε «ερὶ σοῦ δια. 
λόγεσθαι. 

87 5 Διογένους. 
Διογένης Ὁ ἤρετο Πλτώνα, εἶ γϑρδϑυς γράφει: ὁ δὲ ἔφε 

Τί δαί; πηλιτείαν ἔγραψας; Πάνυ μὲν οὖν. Τί οὖν, ἦ «ο- 
λιτεία νόμους οὐχ εἶχεν; Εἶχεν. Τί οὖν ἔδει σε πάλιν νό- 
βους 'ψράφειν; 

88 85 ΑἸλιανοῦ. 
Τιμόϑεος ὁ Κόνωνος πρὸς ᾿Αριστοφῶντα τὸν Ὁ "Δηνιΐα 

᾿ φσίάντων ἄριστα ἔχοντα λόγον εἶχεν" ἐπεὶ γὰρ ἄσωτος εἶν 
Φ0᾽ Μριστοφῶν, πιχρότατα αὐτοῦ καθίκετο ὁ Τιμόθεος εἰπὼν 
Ὧι ἱκανὸν οὐδὲν, τούτῳ γε αἰσχρὸν οὐδέν. 

(89739 "Ἐκ τῶν ᾿Αρίστωνος “Ομοιωμάτων. 
Φήσαντός τινος, λίαν ὃ μοι ἐπισκώπτεις, ἔφη" Καὶ γὰρ 

τοῖς σπληνικοῖς τὰ μὲν δριμέα καὶ πιχρὰ ὠφέλιμα" τὰ δὲ. 
γλυκέα, βλαβερά. 

40 5 Δημοχρίτου.͵ 
. Οἰκήϊον ἐλευθερίης, «αρρησίη" κίνδυνος δὲ, ἡ τοῦ καιροῦ 

διάγνωσις. 

41 "Δημοσθένους ᾿Ολυνϑιαχῶν γ. 
᾿Αλλὰ δικαίου πολίτου χρίνω τὴν τῶν πράγματων δωτη- 

ρίαν ἀντὶ τῆς ἐν τῷ λέγειν χάριτος αἱρεῖσθαι. 

42 " Ἐκ τῶν Σερήνου. 

ἃ διαθήσει ἢ διαθέσει Ὑτῖπα.. 
6 μὴ λόγων, ἕ. Α 3] μὴ γένουν» 

το τοσαύτη λέγων 

ἃ δῖο Α. ὝΗ Ἰδπατοδ Τεΐηο. 
Ῥ εἴρετο] ἤφετο Δ. 

58. 
ἃ δὶς Τυΐπο, Ποοςὶ Α, 
Ὁ ᾿Αζηνιέα) ᾿Αξηνιέα Ἰαπιδεο. 

᾿“ξηνίκα Β. Ρ. πι: ἴσ. ᾿Βαμνούσιον 
Σάοπι τι. 8δοό. 146 Ῥεσίξοηξιπε 
εαὦ ΑἸ δ. ασ. Ηἰει. ΧΙΥ͂. ς. 
ἤππο Ἰοσῦπι ποσὶ ΣΟ] οχὶϊ: γὰΣ- 
τι ̓ δηΐπι, Τίρεοίδεμε --- οοπίγῶ «Ας 
φμὶ οπιπίμηι ορίϊπεε Ῥετογαδαΐῖ, ογα.. 
“ἴον δλαδμίε; ἀαιπὶ ἀορυίεεεῖ, 
Τικιοίάειι «-- ἀϊκέε ἐκ Α. ορέξνεμν 

ἀϊείστία. Ῥλοοὶο οορὶξ ὙΝΔΚαδΒεῖ- 
ΠΟΤᾺ 

. , 39, ' 
ἃ δῖ. ἃ. αρισεονύμου Ῥτο ᾽4γ8{- 

σεῶνορ Τχτίπο. 

Ὁ μοι ἐπιρκώπεεις] " σκοίπε Α, 
μὲ Ῥχο μοὲ θδιιδδα. ἢδῃο δεβ- 
τοπῖίδην ὅο πᾶρθοὲ Β. 

40. 
ἃ 8104, Ττίπο. 

41. 
ἃ δὶς Α. 801]. Ρ. 54. δίαιρ Ἴοϊῖος 

“ημοσϑ. Ττῖπο. 
42. 

ἃ Σερίνου Α. Ὑχίπο. Υ΄. ΡΙε- 
Ἰδσοῖν, Ρ.. 5421. Ο. 



-"-ς 

ρ. 17. ΠΕΡῚ ΠΑΡΨῬΗΣΙΑΣ ΙΕ. 5 886 
͵, Ἥ ἊἌᾳκαινα πωλουμένη, πρὸς τὸν ἐρόμενον. «ἱ ἑακίστα. 
ται, "Ἐλευϑέρα, ἔφη, εἶναι. 

48 " Θεμιστίου ἐκ τοῦ Περὶ ψυχῆς. 
ἐπὶ μὲν οὖν ὀρδῶς ἐπὶ Πλάτωνορ. δἶπϑ Διογένη, τί δὲ ὄφε- 
λος ἡμῖν ἀνδρὸς, δρ πολὺν ἤδη. χρόνον φιλοφοφῶν, οὐδένα 
λελύπηκεν; ; ἕτεροι ὃ χρίνωσιν.. Ἴδωρ γὰρ " ὡς τὸ μέλι δεῖ 

καὶ τὰν λόγον τοῦ φιλοσόφου τὸ γλυχὺ δηκεικὸν ἔχειν τῶν 
ἡλκωμένων. 

44 " Εὐσεβίου. 
Ὁ Παρρησίη ἀπὸ γνώμης ἐλευϑέφης καὶ ἀληθείην ἀσπαξομό- "᾿ 

νης προέρχεται᾽ παρέξεαι δὲ αὐτὴν ἀμώμητον, οὐ “τῷ πασι(828) 
καὶ ὡς ἔτυχεν ἐπιτιμᾶν. καὶ λοιδορέεσθαι, νομίζων τοῦτα εἶναι 40 

τὴν παρρησίην᾽ ἀλλ᾽ εἰ χρὸς οὗς δεῖ, χαὶ ὑπὲρ τίνων " χρὴ, 
καὶ ἐν ο χρὴ, μετὰ τοῦ Ἰσισίμου " τῶν "αρισταμένον ξὺν 
νόῳ προσδιαλέγοιο. ᾿ 

45 " Τοῦ αὐτοῦ 
᾿Ἐχϑρὸς τἀληϑῆῇ εἰπὼν τοῦ ἀροσποιευμένου φίλον πρὸς τό: 

ριν " εἰπόντος παντὸς αἱρετώτερος. 

46 " Σωκράτους: 

Τῆς παρρησίας, ὥσπερ ὥρας, ἂν καιρῷ ἡ χάρις ἡδίων. 
47 " Τοῦ αὐτοῦ. 4 

Οὔτε μάχαιραν ἀμβλεῖαν, οὔτο παρρησίαν ἄχραχτον ἔχειν 
εῖ. . 4 

ὔ 

λ΄" 

48 " Τοῦ αὐτοῦ. 

Ῥαπιδες, ζϑεπετὶ ΔΥρο. Μοχ Ξ. “ΝΕ 
ἃ 81. Τετίης. ᾿» τοϑ περὶ ψυχῆ οὖ δη 1ρὴ 

Ὀδηιδεο. 1)θοδὶ Ἰοοιδ Α. ΒΡ] ι"δχ- 
σἤριπι 66:6 ἀοοαὶ Ὑνγεοπρδομίαε. ὁ τῶν παρισεαμένων) περὶ τῶν 
ΡΥ, ἰης. 5. “αρ. Α. Οεϑπουὶ πιᾶσβο. μότὰ τῶν 
» κρίνωσι» κρίνουσιν Ττίθο Β. κ«. Ὑτίπο. [πω ὅπο πρσσδιαλέγοιτο 

Ὧ3. Ρ. κρινοῦσιν τι. 860, Α. Ἐχίπο. 
α ὡἧς τὸ μὲν δεῖ) ᾧετο μὲν δεῖν 48. 

δοεεέριϊ ψΑΙσκδη δεν δά Ηοτγο- ἃ ϑἰο ἃ. Ὠδεκὶ Ἰεῖμα ΤΙΐΠΟ. 
οῖ. Ν1Π. 5. Ιηρϑηϊσεθ αιϊάθαι ς: » εἰκόντος) ἦ Α. 
86 }11:8 ἰδσσθη γε θα δ. Υ',, δι:- 46. - 
ΡΓΒ 23. . . 

᾿ 24. ἃ ϑὶς Α. Τχίπο. 

δ 8). Α. Ττίης. 
Ὁ Παρρησία)] παρρησίη ἃ 
ε τὸ πᾶσι) τῷ πᾶσι ἩΜΩ͂Ν 48. 
ἃ χρημάτων») χρὴ Α. Β. χη, 460. ἃ ϑῖο Α. Πεοιῖ ἴδαια Τχίλο. 

4 Φ 

ἃ ϑὶς Α, Ῥϑοῦν Ιασσα Ττίδο, 



988 ΤΦΩΑΝΝΟΡΣΤΟΒΝΣΘΦ . Ἐ, 44. 

60 Οὔτἑ ἐκ τοϑ' κόσμου τὸν ἥλιον, οὔτε ἐκ τῆρ παιδείας ἀρ 
τέον τὴν παρρησίαν. 

49 " Τοῦ αὐτοῦ. πες , 
Ἔστιν ὥσκερ τρίβωνα ὀνπαρὸν ἀυπεχόμενον οὐεντοῖν, οὕτω. 
μ καὶ βίον ἔχοντα πενιχρὸν παρρησιάξεσθαι., ᾿ 

50 "Ἑρμοῦ ἐκ τοῦ "Ἴσιδος πρὸς Ὦρον: " 
Ἔλεγχος γὰρ "ἐκιγνωσθεὶρ, εὖ μέγιστε ϑασιλεῦ, εἷς ἐπιθυμίαν 

φέρει τὸν ἐλεγχθέντα ὧν πρύτερον οὐκ ὕδει. 

(89. ΘἘ ΠΕΡῚ ΚΟΛΑΚΕΙΑ͂Σ, 1Δ. 

4861 δ᾽ ΙΠοσειδίππου. 
Τὴν χλανίδα πάντες, ὡς ἕοιχεν, οὐχ ἐμὸ 

προσηγόρευον. οὐδὲ εἷς νῦν μὺν λαλεῖ. 

9 5" Κριϊίου: 
“Ὅστις δὲ τοῖς φίλοισι τάντα πρὸς χάριν ̓ 

1οπράσσων ὁμιλεῖ, τὴν παραυτίχ᾽ ἡδονὴν 
ἔχϑραν καϑίστησ᾽ εἷς τὸν ὕστερον χρύνον. 

8 " Εὐριπίδου Ἐρεχϑεῖ. 

Φίλους δὲ τοὺς ὃ μὲν μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 
κέχτησο᾽ τοὺς δὲ πρὸς χάρεν σὺν ἡδονῇ 
τ σῇ πονηροὺς, κλεῖθρϑν εἰργέτω στέγης. 

᾿ Ζήνωνος. 
᾿Ἔλεγας σαυτὸν ὅστις εἶ, Ῥ μὴ πρὸς χάριν 
ἄχου᾽, ἀφαιροῦ δὲ κολάχων παρρησίαν. 

ὅ " Εὐριπίδου ᾿Ιφιγενείας. 
Αϊνούμενοι γὰρ ὃ ἁγαϑοὶ, τρόπον τινὰ 

μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἐὰν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. 

- 8. 
ἃ ϑὶς Α. Θεοῖς Ἰδιπσαα Ττίπο. ἃ 8190 Α. Τσίμπο. 

δ ἃ 8ϊῖο Α. 5ς]]. Ἐν ἃ, 18. 8.8» 
ἃ δῖος Α. Β. Ὡρὶ ἐσι. δεμβονίας Ριολίον Εὐριπίδου Ττίχιο. 

ἀράϊ εχ ὑπὸ οοά. αιεπὶ ΝΊπάο- » μὲν μὴ] μὲν οἱ. Ὑτίηο. 
Ῥοποηδεπὶ εδ86 διιδρίσοτ, ᾿Ερμοῦ 4. 
ἐκ τῆς “Ἴσιδος πρεσβείας. Ὑτῖπο, ἃ 58:6 Α, Ττίης, 
εἰ παρ ιοῖτον ΟΝ ᾿ » μὴ] καὶ μὴ Α. Ὑτῖμο. 

Ἡ ἐπιγνωσθεὶς ὠϑεῖς Α 
“ ἃ ϑο Α. 5.1 Αυϊ. 979. δ8.α- 

1. ὰ ὑ τ Εὐριπίδον Ττὶπο. 
ἃ 80 Α. ποσιδίππον Ττὶδο, Ὁ οἱ ἀγαϑοὶ] ΠὨεδεὶ ἀσιϊου ων Α. 



Ρ. 148. 

οἱ κ" Εὐριπίδου ᾿Ορέστου. ̓  

Ἵ " Νικολάου. 
Τὸ τῶν παρασίτων, ἄνδρες, ἐξεῦρεν γένος 

“ιὸς πεφυχὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος. ᾿ 
οὐ δυνάμενος δὲ τῇ τέχνῃ χρῆσθαι καλῶς," 

ΠΕΡῚ ΚΟ“4“ΚΕ14Σ. 12. 

͵ 

Βάρος τι καὶ τόδ᾽ ἐσεὶν,, ̓αἰνεῖσθαι λίαν. 

ἀκόλαστον ἔσχε γλώσσαν, εἶτ᾽ ἀκουσίῳ 
δίφρῳ περιπεσὼν δυναμένῳ λιμὸν ποιεῖν, 
" ἀπὸ τῆς τραπέζης ἐξαπίνης ἀπεστράφη. 
ἄφνω ὃὲ πληγεὶρ. εἶρ μέσην τὴν γαστέρα 
ἔδοξεν αὐτῷ γεγονέναι " τἄνω κάτω. ' 

Σίπυλόν τὰ τοῦτον ἀνατετράφϑαι τὸν τρύχον, 
καὶ μάλα δικαίως" Φρὺξ γὰρ ὧν, οὐχ ἰχανὸς ἦν 
τὴν τοῦ τρέφοντος εὖ φέρειν παρρησίάν. 
ὁ διὸ δὴ τοιαύτης παντελῶς καχξείας 

ἐν τοῖς βίοις παρὰ πᾶσιν ἐξηλωμένης, 

πικρῶς " ἐπιπλῆξαι βούλομ᾽, ὧν περ νὴ Δία 
σαρρησίαν μοι δῶτε, τοὺς ἀσυμβόλους ᾽ 
τἀλλότρια δειπνεῖν ἑλομένους ἄνευ πόνου. 
τί γὰρ μαθὼν, ἄνϑρωπε, «οὺς τῶν δαιμόνων 
βούλει παρασιτεῖν; ἢ τί τῶν ἐν τῷ βίῳ 

ἐξυνῆχας; εἶπον, ἄξιον γὰρ εἰδέναι. 
τίνος μαϑητὴς γέγονας; αἵρεσιν τίνα 
ζηλοῖς; ἀπὸ τίνων δογμάτων ὁρμώμενος 
Ττίηο. Μὸοχ Α. ὙΤτὶμο. ὧν Ἀχὸ 
ἐὰν. 

6. 
ἃ 8ἰ6 Α. δο. ν. 1164. Ὠοεεῖ 162. 

τῶ Ττίμο. 

ἃ δὶς Α, Τυῖδο. 
15. Ῥχο "Νίεοίαο ἴοτιθ τοροσθη- 

ὅττι ΔΛ εοοίγαίμο. ΆΤΟΚΕΝ. Ὑ111- 
οἱἱ ὩΣὮΣ] ἐὐϑρἰοαίος Ῥοσεοῦιϑ Εἰ» 
τῖρ. Οτεϑῖ. 

τὰ τῆς δ. ραπέξης 11 Ιεβρῃ- 
ἀντὶ ῬΤῸ 60 αιοὰ νιΐβο δεῖ εἶτα 
τῆς. Μομερδὶ ϑαδϊπιδεῖιις δὲ εδεθ 
ἀνακόλουθον, αι} 18 δρυὰ ΤΒυ- 
ογάϊάεπι δὲ αἱΐος σπιϊία : ποαὶ 
Ὧοπ περιπεσὼν, τοὺ περιπεσόντορ 
αὐτοῦ ἀἱϊεῖιιπΣ οεεοῖ, ΟΟΎΣΕΣ. 

10. εἰ τῆς εἀὰ. Ὑτίηο. Οδε. 
, ἀπὸ εῆἧς Β. ἃ τὰ. ἐ60. οἱ εἰσ αι- 

ἴον Μ58. δραὰ ϑοδβονυίιμ, θεν 
ων τραπέζης σοη). Ἴδοοῦε, 

᾿φ8ζ 

(880) 

40 

ἄνω κάτω] τἄνω καὶ κάτω 
ττῖδο. Μοχ δὰ Σίπυλον Οτοίλιιδ 
ἐπ δΏΠΟΙΣ, 118. » Ὑιἀ6 Αὐϊεϊίοπιὶ 
.)6 ΒΙΏΥΥΙΔ Ρ. 459. Οδη-- 
οἵεν.] Ρ ΕΝ ἀν, βιοίοοε, [ρ. 
»1569. Ο.) ϑῖταβο 1.“ [ρ, τοὶ ΞΞ 
8 

α διὸ δὴ) διὸ δεῖ Α. υδϑὶ ἀδειιηξ 
Ῥτδοοδάδπιιδ. 

ὁ ἐκπλῆξαι) ἐπιπλῆξαι Α. Οεε- 
πεΥΐ τηάσρο, οὲ ἀπο Μ858. δοξδο- 
τ, πικρὸς Α. 

Ζ ξυνηκχαρ) νυξῆκαρ Α, Ν. εθρη- 
κας Α, 1 Χηδχᾷ. γύξηκας Β. οὐ 
ἴσ. ηὔξηκαρ οἱ γῳ. οὕρηκας ἱπ 
στῇ. 

8." κλοῖς;)] 815 Τσχίπο. οὲ Οος- 
ὩΣ," δ:61}}14 ἔδηλοι Τσίῃολυο ο 
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(331)τἁτολμᾷς παρασιτεῖν; ἃ μόλις ἡμεῖς τὸν βίον 

Ἐ. 14. 

5 ἅπαντα κατατρίψαντες, οὐδὲ νῦν ὦ 
ἀνεωγμένην δυνάμεϑα τὴν θύραν ἰδεῖν, 
διὰ τοὺς ' ἀνώδυνα τἀλλότρια μασσωμένους. 

᾿ οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐπὶ τράπεξαν ἔσϑ᾽ ὁ χλοῦς. 
 φλευρὰν ἔχειν "πρώτιστον ἐν τούτοισι δεῖ, 
πρόσωπον ἰταμὸν, χρῶμα διαμένον, γνάθον 

δ0 ἀκάματον, εὐθὺς δυναμένην πληγὰς φέρειν" 
στοιχεῖα μὲν ταῦτ᾽ ἐστὶ τῆς ὅλης τέχνης. 
ἕπειτα δεῖ σχκωπτόμενον ἐφ᾽ ξαυτῷ γελᾶψ᾽ 
αἰσχρὸν γὰρ οἶμαι δοῦλον εἶναι σχώμματος. 
ἀπὸ τῶν ἐτῶν κλέπτει τὶς, ἢ καὶ ' βάπτεται 
ϑέλων καλὸς εἶναι, καὶ παρ᾽ ἡλικίαν νοσεῖ; 

, ἔστω Γανυμήδης οὗτος ἀποϑεούμενος. 
σρὸς χάριν "' ὁμιλεῖ τοῦ τρέφοντος ἐπ᾿ ὀλέθρῳ, 

149" ταράττεταί τις, καὶ " ποιεῖ πάνταρ νεχροὺς 
Ρ δείπνῳ; σιωπῇ τοῦτον ὑπομυκτηρίσας 
εἰς τὴν τράπεζαν καὶ σὺ τὴν χολὴν ἄφεῤ. 

ἃ 

ἄεεει, εἷλον Α,Β. πι. δδσ. οἱ δε. 
ὩΘΤΙ τηδύρο, απδῆὶ ΙΘΟΏΟΠπαπΣ Ζ0- 
εαρὶξ Οτοῖλιδ. φιλεῖς εὐτάλε δοδο- 
6 εχ τἴη0 δ. 

15. Μ5. Ῥασίς. εἶλου 6εὲ ἱπίετο 
τοϊδηιοιιῖηπι. ΟΟΥΤΙΡῸ ζηλοῖς. 
ἰοβδηεπι χορβδῖ ΘΟ Σ ζηλυὶρ δὲ 

τίνα; Ἰκυοΐϊλη. 1. 548, 97. 
481, 756. τίφα αἴρεσιν ἀσπάζεται 
μᾶλλον ἐν φιλοσοφίᾳ. 1. θᾳβ, 28. 
ὙΟΣο φελοσοφέα»ν ζηλούντερ. Τ͵ ν. 
77, 6). τὸν Σινωπέα ζηλοῦν ὅδο-" 
ψν. -- Τὴν αὐτὴν ἐζηλωκὼρ προ- 

αἰρεσιν Ἠετο )ἱοὰ. 1. 28, 35: 
Ιοπρίη. ΝΠ, 7... οἷπὶ ἰάδαι μιι- 
οτιπιὶ νά δίιν τοῖρ ἀπὸ διαφόρων 
ἐπιτηδευμάτων, βίων, ζήλων. νλνα- 
ΧΕΝ. 

5. ἵβερ ζηλοῖς. Οἴσετο τὸ 
Ἵυτδοθη. 29. ἐμ)μθ ἐπυεπέογμπ ὧε- 
»ημἶ. ῬοΟΥρῆγτ. ὧδ ΑΜδὲ. ΡΥ, 15. 
δἷνα τοβθρῖ. Β. 2. 1. νἱἕἶν γ. ἐξη- 
λωκοὺς προαίρεσιν Ὠΐοά. δίο. 1. 
24. 4υδπὶ οοπξεῦ οἰΐδηι Υ͵ 76. 
ϑγπδε. Ὠίοῃ. Ρ. 49. Β. Τδοῖξ, Αχε- 
ὯΔ], ΥΙ. 28. ῬΟΒΕΟΝ. 

.) πάντα] Ῥοσεομιι ἅκαντα. 
ἡ ἄνω δία τ αἀνώδυνα Οοὰά. 

ΠΡΌ. 

σπδίθου δοδονΐ, οἱ “ἷσ ΒΒ, τ, 
860. ἀναιδοῖς οοη͵. Θτοίξις, 

Κ πρώτοισι τοντέοισε δεῖ) πρώ- 
τοισε τουύτοισε Ττὶπο, πρώτισεον 
ἐν τούτοισι δ. Α. Β. πὶ. ἐδο. Οο:. 
μετῖ ατΑο. οοαὰ, ᾳφυϊάδηι ὅεδο- 
νὶὶ. ΑἹΝ οΥἹΣ εοἰὰ. “ρῴξκοισιν 
ἐν τούτοισι. Ν 

1. πρώτιστον ἐν τούτοιδε ὃ.) 
71ια Μ85. Α. ΨϑΥΘΟΥ πὸ οἈδεορηξυδ 
αυϊὰ διεὶς, . ᾳυοὰ πάσαν! ποπ 
ἐδαϊὶ δεῖ, τὸ ρμυδοτὶ ζαδοίδσηιι ἐῃ- 
ωυσχίδια. ΘΟ ποῖευδ. 

1 βλάπτεται) βάπτεται Ἀ. οχ επὶι. 
οἱ εἰς Β, 

ἴὰ ὁμιλεῖ] ὁμίλει Β. σα ἐπὶ. 

τι ταραάττιται)] καράττεται Τιίΐης. 
Α. Β. δι τεχῖϊ;, αραεάετεται ευἵετ- 
4:86 ἴπ τηδτᾷ. 

15. παρατάττεται] Ἰίιὰ Μϑ5. Α. 
Τοοῖα, Ιὰ εεῖ, δοΐϑι ἐπδισιϊξ ἀοβθεὶ- 
Ἰδίυσιιδ ἱπ πιθῆδα ΑἸοχδη συ. 
Ψαϊρο ταράττεται. Θποτεῦε. 

Ο Ξοιεῖ.} πτοεῖ ΟΟΕΠ ΟΣ ΣΏΔΥΡΟ. 

Ῥ δείπρῳ] δείπνει Β, Ῥχο οομϊ. 
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οἶμαι δ᾽ ἐμαυτὸν εὔϑετον Ἱτῷ πράγματι, (889) 
παῖδες, γεγονέναι" πάντα μὰρ πρόδεστί με 
ὅσα ἵπερ ἔχειν τἀλλότρια τὸν δειπνοῦντα δεῖ, 
λιμὸς, ἀπόνοια, τόλμα, γαστὴρ, ἀργία. 
καὶ νῦν "μ᾽ ὁ Μυδῶν τῶν πολυχρύσων ἄναξ 
σύνδειπνον αὐτῷ κέχρικεν εἶναι ' καὶ φίλον. 

8 5" Δημοχρίτου. ᾿ 
Εὐλογέειν ἐπὶ καλοῖς ἔργμασι, καλόν" τὸ γὰρ ἐπὶ φλαύροισι, 10 

κίβδηλον, καὶ ἀπατεῶνος ἔργον. 

9 "Ἐκτῶν “Αριστωνύμου. Τοβαρίων. 

Τὰ μὲν ξύλα τὸ πῦρ αὔξοντα ὑπ᾽ αὐτοῦ καταναλίσκεται" ὁ 

δὲ πλοῦτος ἐκτρέφων τοὺς κόλακας ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δια- 
φϑείρεται.. , 

10 5" Σωτίωνος ἐκ τοῦ περὶ Ὀργῆς. " 
Οἱ δελφῖνες μέχρι τοῦ κλύδωνος συνδιανήχογται τοῖς κο- 

λυμβῶσι, πρὸς δὲ τὸ ξηρὸν οὐκ ἐξοκέλλουσιν" οὕτως οἱ κό- “ 
λακες ἐν εὐδίᾳ παραμένουσιν, ὡς καὶ οἵ τοὺς φίλους εἰς 

ἀποδημίαν προπέμποντες, μέχρε τῆς λείας συμπαρακολου- 
ϑοῦσιν, ἐπειδ᾽ ἂν δὲ εἰς τραχεῖαν ἔλϑωσιν, ἀπιᾶσιν. 30 

1 " Φαβωρίνου. 
ὙΈστι δὲ οὐκ ἀξιόπιστος ἔπαινος, ὃν ἐπαινεῖ τις ἕτερον 

διὰ τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον. 
40 " Τοῦ αὐτοῦ. 
Ὥσπερ ὁ ᾿Ἵχταίων ὑπὸ τῶν τρεφομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ χκυ- 
ψῶν ἀπέθανεν, οὕτως οἵ κόλακες τοὺς τρέφοντας ὃ χαταλύ.(888) 

᾿οὐυσιν. 

48 " Θεοδώρου ὑπὲρ ᾿Ελπίδος Φοριανῆς. 

4 τοῖς πράγμασι) τῷ πράγματε δίπηρὶ!. ᾿Εκ τῶν Σωτίωνος Ττὶπο. 
Οεδμοχὶ Ἰᾶσξο. 1. 

: περ, ἔχει» αἰ φέχειν Α. ἃ δ. Α. Φαβουρίνου ἸὙτίπο. 

μ᾽ ὁ] μὲ Β. Το. 1:5. ΄ 
ι καὶ φίλον) Καὶ αἀάϊάϊπηδ υΣ ἃ ϑ5ῖο Α. Ῥοδεὶ. ἸΙοσιπα Ὑτίπο, 

γαΣϑιιΣ ρ]ογοῖασ, ΟἈΟτΤιῦδ. Ὁ καταλύουσιν κατεσθίουσι Δ. 
.- 8. Οοεηοσὶ πιᾶῦρο, κατέδουσι οοπ]. 

ἃ δὶς Α, Τσίπο. ὅδοορς. Απῖμο]. Τὶ Χ, γ". 317. 

9. 18. 
ἃ ϑὶς Α, Ὠεδὶ τομαρέων ΤτηΟ, ἃ 810 Β. πῆγα υΧΧΙῚ. ρ. ἐλπίδα 

10. ᾿ ὃ 
« 8ϊ9 Α. πι. ἐἑθδο. Φωτίωνορ ρχ. Α. δοὰ ΒΕ, 1, οοταρεπάϊοεθ ἐλπεφο- 
ΒΊΟΒΑΞΙ ΕἸΦΟΒΙΚΕΟ. ΥῸ1,. Ϊ. 1 
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“0.6 ΟΙΘΑΝΝΟΡ ΣΤΟΒΑΪΟΥ τι τ4. 
Εἴσοδος δὲ ἦν παρ᾽ αὐτὴν οὐκ ὀλίγη" τῶν μὲν τοῦ ἤθους 

τὴν " ἀφέλειαν ἀποδεχομένων, τῶν δέ τι καὶ δεομένων ἴσως" 
βοτῶν δὲ πολλῶν " συνήϑη νοσόύντων, καὶ οἰκείᾳ φύσει χρωμέ- 

νων, οὗ τοὺς πλουτοῦνταρ ὥσπέρ τε κρεῖττον θαυμάζοντες, 
φϑείρεσθαι πρὸς τὰς τούτων θύρας εἰώϑασιν, κἂν μηδ᾽ ὁτιοῦν 
τῆς εὐπορίας μεθέξειν μέλλωσιν. 

414 " Ζιογένους. 
Ἐπὶ τῆς κολὰκείαρ, ὥσπερ ἐπὶ μνήματος, αὐτὸ μόνον τὸ 

ὄνομα τῆς φιλίας ἐπιγέγραπται. 

46 "᾽1σοχράτους πρὸς Δημόνικον. 
Μίδει τοὺς κολαχεύοντας, ὥσπερ τοὺς ἐξαπατῶντας "΄ ἀμ- 

φότεροι γὰρ πιστευϑέντερ τοὺς " πιστεύσαντας ἀδικοῦσι. 

16 " ιΚράτητος. 
40 Κράτης τοὺς κόλαχάς φησι " συγχατανευσιφάγους. 

47 "᾿Δντισϑένους. 
᾿Αντισϑένης αἱρετώτερόν φησιν εἷς κόρακας ἐμπεσεῖν, ἢ εἷς 

κόλαχας᾽ οἵ μὲν γὰρ ἀποθανόντος τὸ σῶμα, οἵ δὲ ζῶντος 
᾿ τὴν ψυχὴν λυμαίνονται. 

(384)18 " Πυϑαγόρου. 
Χαῖρε τοῖς ἐλέγχουσί δε μᾶλλον, ἢ τοῖς κολακεύουσιν᾽ ὡς 

᾿ δ᾽ ἐχϑρῶν χείρονας ἐκτρέπου τοὺς κολαχεύοντας. 

190 δ᾽ Αντισϑένους. 

"Αντισϑένης ἕλεγεν, ὥσπερ τὰς ἑταίρας τἀγαϑὰ πάντα εὖ. 
χεσθαι τοῖς ἐρασταῖς παρεῖναι, πλὴν νοῦ καὶ φρονήσεως, 
οὕτω καὶ τοὺς κόλακας οἷς σύνεισι. 

6020 5 Κράτητος. 

16. 
φιαῖ, Ττίηο. δ πιρ] οἶον Θεοδα- ἃ 8:5 Α. 
φου. Οεβπον.: Τλεοάοτὶ ὑπὲῤ ἐλ-- Ὁ συγκαξανενφιφάγουρ] συγκατα- 
πιδιφορίας. ψευσειφάγους Α 

Ὁ ἀφέλειαν) ὠφέλειαν Τυΐησ. 

᾿ ή8 6] συνη Α. συνήθη ᾶ 516 Α. 

όναοςὶ ἴαδτβο. .Ν 
14, 

αι ϑὶς Α. Ττίπο.. 

17. 

18. 
ἃ δίς Α. Πυϑαγόραρ Ττίης. 

10. 

14. . 

ἃ δῖ. Α. ϑδιπιρ]]οἰϊδτ "Ἰσοκφά.- ἃ δὶς α 
τους Ττὶπο, 40. 

Β πκισεεύσανεα!ς) “ισεεύοντας Α. ι 810 Α, 



ι 

᾿ 

», 150.18. ΠΕΡῚ ΚΟΔΑΚΕΙΑ͂Σ. 14. τυ φ9, 

Κράτης πρὸς νέον πλούσιον πολλοὺς κόλακας ἐπισυρόμε- 
νον, Νεανίσκε, εἶπεν, ἐλεῶ δου τὴν ἐρηβίαν. 

οἱ "' Σωκράτους. 
Ἢ τῶν κολάκων εὔνοια καϑάπερ ἐκ τροπῆς φεύγει τὰς 

ἀτυχίας. 

22. " Τοῦ αὐτοῦ. 
Θηρεύουσι τοῖς μὲν κυσὶ τοὺς χαγωοὺς οὗ κυνηγοὶ, τοῖς 

δὲ ἐπαίνοις τοὺς ἀνοήτους οἵ πολλοί. 

93 " Τοῦ αὐτοῦ. ' . 
Οἱ μὲν λύκοι τοῖς κυσὶν, οἵ δὲ κόλακες τοῖς φίλοις ὄντες 150 

ὅμοιοι, ἀνομοίων ἐπιϑυμοῦσιν. 

Ωά " Τοῦ αὐτοῦ. 
Ἔοικεν ἡ κολακεία γραπτῇ πανοπλίᾳ. “πὸ τέρψιν μὲν ἔχει, 

χρείαν δὲ οὐδεμίαν παρέχεται. 

Ω5 ἅ Πλάτωνος ἐκ τῆς σρὸς Ζιόνυδον ᾿Εκιστολῆρ. 

“Ἑώρων γὰρ καὶ τότο, καὶ νῦν ὁρῶ τὰς μεγάλας οὐσίας 
καὶ ὑπερόγκους τῶν 'τὸ ἰδιωτῶν καὶ τῶν μονάρχων, σχεδὸν(885) 
ὅσῳ πὲρ ἂν μείξουρ ὦσι, τυσούτῳ πλείους καὶ μείξους τοὺς 
διαβάλλοντας, καὶ πρὸς ἡδονὴν μετὰ αἰσχρᾶς βλάβης τοὺς 1ὸ 
ὁμιλοῦντας τρεφούσας, οὗ χακὸν οὐδὲν μεῖξον γεννᾷ πλοῦ- 
τόρ τε καὶ ἡ τῆς ἄλλης ἐξουσίας δύναμις. 

96 "Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Μενεξένου ἢ Ἐπιταφίου. 
“Οτ᾽ ἂν δέ τις ἐν τούτοις ἀγωνίζηται, ἢ ὥσπερ καὶ ἐπαινεῖ, 

οὐδὲν μέγα δοκεῖν εὖ λέγειν. 

ΠΕΡῚ ΑΣΩΤΙΩΗΣ. ΙΣ. 151 

1 " Μενάνδρου. 
Τοὺς τὸν ἴδιον δαπανῶντας ἀλογίστως βίον ᾿ς δὶ 

τὸ καλῶς ἀκούειν, ταχὺ ποιεῖ πὥσιν καχῶβρ. 

ΕΓ ΨῚ 46. 

ἃ 8:5 Α. Σωκράτης ΤΎΪο, ἃ 5ἴ5Α. 80. Ὁ. 455. Ὦ. Βεεεὶ 
832. ΙΧ 18 Τσῖης, 

ἃ 8ϊο Α. Ὀ ὥσπερ) ὄυσπερ Β. ται δέο. 
4ζ. . 

Ά 516 Α. 8 ᾿ , Δ. 

ἃ 36 Δ. 84: δ 516 Α. Ττῖπο, ΟἸοσίο. Ῥ. 408. 

26. » τῷ ναλῶς] τὸ καλῶς Α. Β.. 
ἃ ϑῖς Α. 861]. Ρ. 512. Ο,, δἰπιρ], Τῆατα. Δσιουϊαπι ἀεϊονίς Οτο- 

Πλάτωνος Ττῖθο,. 4. τῶ 
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φ "Εὔφρονος διδύμων. 

ΙΩΑΝ ΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ος Τ. 16. 

Ὁ γὰρ τὸν ἴδιον οἰκονομῶν κακῶς βίον, 
«ὧς οὗτος ἂν σώσειδ τῶν ἕξω τειά; 

1625 5 Διφίλου. 
40 Ἔργον συναγαγεῖν σωρὸν ἐν πολλῷ ποόνο, 

ἐν ἡμέρᾳ ὃ" δὲ διαφορῆσαι ῥάδιον. 
4 "5" Μενάνδρου. 

» Μαμπρῶς ἕνιοι ἰ σώξειν, οἷς χαλεπώτερον. 
τοῦ " περιποιήσασϑαί τε τὸ φυλάξαι βίον. 

, (886) 6 μω Μενάνδρου. 

Ὧν μὲν πλέωμεν ἡμερῶν αου τεττάρων, 
σχεπτόμεθα τἀνανχαῖ᾽ ἑκάστης ἡμέραρ. 
ὧν ἢ ἡὶ δὲ φείσασϑαί τι τοῦ γήρως χάριν, 
οὐ " φεισόμεσϑ᾽ ἐφόδια περικοιούμενοι; 

5 Θεόγνιδος. 
“Ὥσκερ ἐγὼ, μέσδην ὁδὸν ἔρχεο ποσσὶν, 

μηδ᾽ ἑτέροισι δίδου, Κύρνε, τὰ τῶν ἑτέρων. 
 " Πυδαγόρου. 

80 “ἭἫὴ δαπανᾶν παρὰ καιρὸν, " ἀπειροκάλως ἕνι ἡμῶν, 
μηδ᾽ ἀνελεύϑερος ἴσϑι. Μέτρον δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστον. 

- 8 "Σωκράτους. 

α 8:6 ἘΣΌΡεΩ. ̓ Εὔφρονος Β. Νὶ- 
ἘΠ᾽ δποῖδνυ! εχ Α, Εὔφρονος ἐν 
Ζιδύμοις ϑομονν. Ευωρλτοπὶς ἱπ 
Ῥιάἀγνεῖο ϑεπεσ, Πωράτο Ο επεϊπὶ,, 
Οτοῖξις. Οτπὶ ρυἱου υρίς Ταπδ. 

ἃ 8ϊ60 Α. Β. Εἴφᾳονος Ὑχίπο. 
Ὁ δὲ μὲᾷ διαφορῆσαι] μιᾷ οπ. 

οε:. Ατβθὴ. Α. Μαχίμιι, ΕΥΟΌ. 
ἘΠ εἷς ῬΌσδοι. ἀν, Ρ.. 305. Οσχο- 
τω ἀεᾶϊ: διαφορεῖψ. 

ἃ 5ϊςο ἃ. οἹετῖς. ὃ. ἀοβ. 4ιφέ- 
λον Τσίος. ; Έ 

αμπρῶς γὰρ ἕνιοι ξῶσιν)] Ἐπ 
Ἦδος ἀπ σπάαιῖς, ἐο ἔνιοι οπὶ νι}]- 
8ο εχείδσεῖ λαμτρορ ἔνιοι σωζειν, 
Ὧ60 ΥῈΥΣ χἰ6ο ΣΘΙΒΙ, ὀοηβίαηϊε, 
Οποτσισε. 

ς πέρα ποιήσασθαι) παρὰ “. 
Ν. περιποιήσασθαι Ὀδεσθκί πιᾶχ- 

8δο, εἰ Μ55. Ὀπιπθε ϑομονῖ!, εἰ 
εἷος Οχοῖϊξιι. 

5. 
ἃ ϑὶς Ὑτθς. ΟἸοτῖς. Ρ. 5οβ. 

Φιλήμονος Β. Ὠεοεὶ ἸΙοσις Α. 
κ᾽ δῈ)] δέη ΒΒ. τι. 5. δέον 

Βταμποκ. Ἡπιῃης ν. οἱ δ6ᾳ. ΡΏ116- 
πιοιὶ ἰὐἱρυῖς Τσίης. 

ο φεισόμεϑἼ. φειδόμεϑ᾽ Β. πι. 
860. φειδόμεσϑ᾽ Βτιιποκ. εἰ Μϑ88. 
ΘΌΒΟΥΥΣ. ς 

ΘΑ ϑὲς Ὑχίῃο. 801]. γ. 551. 

7. 

ἃ δὶς Α. Τυίμπο. 
Ὁ ἀπειροκάλως ἕνι ἡμῶν) ὁκοῖα 

καλών ἀδαήμων Οεϑποχὶ ΤηδΥΡ0, 
εἰ Β. Ὡ]. δε, 8 Ῥγίμαρ. Αἴ. 
δσηι. 

8. 

ἃ 8:ς Α. Ὠεοδδὲ Ἰοπετοδ Ττίης, 

“ 



εἰ 
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Σωκράτης ἰδών τινα προχείρως ἀᾶσι χαριζόμενον, καὶ ἀνεξ- 
ἑτάστως ὑπηρεταύμενον᾽" Κακῶς, εἶπεν, ἀπόλοιο, ὅτι τὰς 
Χάριτας, παρθένους οὔσας, πόρνας ὃ ἐποίησαρ. 
9." “Ζμογένους. 

“4ιογένης ἄσωτον ἥτει μνᾶν" τοῦ δὲ εἰπόντος, “Ζϊεατί τοὺς 
ἄλλους ὃ τριώβολα, ἐμὰ δὲ μνᾶν ξητεῖς; ἔφη, Παρὰ μὲν τῶν 40 
ἄλλων ἐλπίξω πάλιν λαβεῖν,, παρὰ δὲ σοῦ οὐκέτι. 

14 0 " Κράτητος. 
Κράτης τὰ τῶν πλουσίων χαὶ ἀσώτων ; χρήματα ταῖς " ἐπὶ 

τῶν κρημνῶν συκαῖς εἴχαξεν, ἀφ᾽ ὧν ἄνθρωπον μηδὲν λαμ-. 
βάνειν, κόρακας ἃὲ καὶ ἱκείνους" ὥσπερ παρὰ ταύτων, δταί-.(887) 
ρας “ χαὶ κόλακας. 

11 " “4ημοσϑένους ἐν τῷ πρὸς “επτίνην. 
τ Τῶν γὰρ ἀνδρώπων οἵ πλεῖστοι κτῶνται μὲν τἀγαϑὰ, τῷ 
καλῶς βουλεύεσθαι, καὶ μηδενὸς καταφρονεῖν᾽ φυλάτζευν 
δ᾽ οὐχ ἐθέλουσι τοῖς αὐταῖς τούτϑθιρ. 

12 " Ζήνωνος. 
Ζήνων πρὸς τοὺς ἀπολογουμένους ὑπὲρ τῆς αὐτῶν " ἀσω- 

τίας, καὶ λέγοντας ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἀναλίσκειν, 
ἔλεγεν " Ἦ που καὶ τοῖς μαγείροις δυγγνώσεσϑε, ἐὰν ἁλμυ- 
ρὰ λέγωσι πεποιηκέναι τὰ ὄψα, ὅτι πλῆϑος ἁλῶν αὐτοῖς 
ὑπῆρχεν; 

148. " Ξενοφῶν ἐν τῷ ἢ τῆς Κύρου παιδείας. 
Οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαϑὰ οὕτω χαλεχὸν, ὡς τὸ λα- 

βόντα στερηϑῆναι. 

ΠΕΡῚ 
1 « Φιλήμονος. 

σ 
Ὁ ἐποίησας] πεκπκοίηκαρ ο::. 

9- 

ἃ ϑ8ὲς Α. [μεπιπιὰ ἄοθεὶ Ὑγίμο. 
Ὁ τριώβολα] τριώ ολοῦ ΒΒ. πὶ. 

4. Μοχ λαβεῖν οὔ. Ττίπο, 88. 
εἰ Β.. ;, 866. , 

10. 

ἃ 8:0 Α. Τ,πιῖα ἀδεεῖς Ττΐηπο. 
" ἐπὶ τῶν χρ.} Ὠεοεῖ τῶν Ττίπο. 
ς καὶ κόλ. ἢ κόλ. Β.πι|.». Ττίδο. 

ΦΕΙΖΩΑ14Σ. Ις. 

ι ϑὶο Α. ΠΝ Ῥ. 4γε. δα ρὶ:- 
οἰξεσ “ημοσϑένουρ Τχίηο, 

ἃ 8ὃϊς Α. Ὀδροὶ ̓ Ἰεπιην Ττῖησ, 
Ἢ ἀσωτείας ἀσωτίαρ. γοεε. Α. 
ο ἦ φου} ε Ἂν Β. 

ἃ ὃϊὶς Α. 5οὴ, ὅπ 4,. 82. ϑὲωι- 
ΡῬ σλλοΣ ξενοφώντος Ττίπο. 

1. 
ἃ ϑῖο Α. Τείιιο. ΟἸασίο, Ρ. 348. 

60 
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10 Ἐὰν οἷς ἔχωμεν, τοῖς γε μηδὲ χρώμεϑα, 
ἃ δ᾽ οὐχ ἔχομεν “ξητοῦμεν, ὧν μὲν διὰ τύχην, 
ὧν δὲ δι᾽ ἑαυτοὺς ἐσόμεϑ᾽ ἐστερημένοι. 

Ο᾽ «᾿Ζπολλοδώρου. 

Μισῶ τύχην συνοῦσαν ἀτυχεῖ σώματι. 
ὅστις γὰρ εὐπορῶν, παρὸν ξῆν ἡδέως, 
καχῶς διάγει, τί ἄν τις ἄλλ᾽ ἢ τῇ τύχῃ 
μέμφοιτο; διότε ἡ δυατυχεῖ συνδυστυχεῖ. 

α Τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Εγὼ γὰρ οὐ τὸν ἱπλοῦτον ἴδοιμι ὅσος ἐστὶν, ἀλλ᾽ 

4 « Εὐριπίδου ᾿Αντιόπης. 

90 αὐτὸν » κόχτηται, εἰ ὑπέρτεράς ἐστιν ὧν ἔχει. 

Εἰ δ᾽ εὐτυχῶν τις, “καὶ βίον κεκτημένος, 
μηδὲν » δόμοισι τῶν καλῶν πειράσεται, 
ἐγὼ μὲν' " οὔποτ᾽ αὐτὸν ζλβιον χαλῶ, 
φύλακα δὲ μᾶλλον χρημάτων εὐδαίμονα. 

5 « Εὐριπίδου ἸΝνοῖ. 
᾿Δμουσία τοι μηδ᾽ ἐπ᾽ οἰχτροῖσιν δάκρυ 

στάξειν. Κακὸν δὲ, χρημάτων ὄντων ἅλις, 
φειδοῖ πονὴρ 

6 0 Εὐριπίδου “Ζ]ανάης. 

ᾷ μηδέν᾽ ὃ εὖ ποιεῖν βροτῶν. 

Ὅστις Ὁ δύμοιρ μὲν ἥδεται πληρουμένοις ,᾿ 

Ῥ τοῖς γ8] γε οπι. Τυΐηο. 
ο ἔχωμεν --- ζητοῦμεν) μὲν ἔχο- 

ἔμ, τοῖσδε --- ,ητῶμξν Ῥοχβοπιιᾷ 
γασία Ρ. 8455. 

ἃ 8510 Α. Τγῖπο. 
Ῥ δυσευχεῖ σὺν τῇ τύχῃ] δ. συν- 

τύχει Α. τὰ. ΤΥ. συνδυστυχεῖ Α΄, τα. 
ξεο. εἱ Β. πι. δεο. σὺν τύχῃ Ν. 
Ὑτίης, συνὰνᾳτύχεϊ δηλΡΊθχιιδ οδὲ 
Οχσοίλιιδ. 

Ξ. 

ἃ δὶς Α. Ὠεεεῖ Ιοπῖπια ὙΥμο. 
Β κεῆται} κέγτηταε Α. Ὑγίπο, 

Οδβηοσὶ πλαγβο. Εταστηθηίηπι μ00 
δὶς οοπετοϊξς Οτοιίιβ: ᾿Εγὼ γὰ 
οὐ τὸν πλοῦτον ἐσίδοιμ᾽ ἔσϑ᾽ ὅσος, 
ἀλλ᾿ ὅστι αὐτὸν κτῆται, εἶ ὑπέρ- 
τερος ἔεθ᾽ ὧν ἔχει. ΝΙΒῚ νίάθο. 

ἃ ϑίο Α. ἘΥ. δ᾽ ΘΒ] οἷα 
ριπίδου 'ΓΥΪηΟ. 

Ὁ δόμοισι) δ᾽ ὅμως τι. δ8]ς 
χης. Οκοτιυϑ δημοῖ. ΔΙ 

ας οὔ ποτ᾽ αὐτὸ»}] αὐτὸν ς 
Α. Β. πὶ. 8. 

ἃ Ἰ)εθεῖ Ἰοπιπῖς Τοίπς. οἵ 
Ἰάεπε Οτοῖϊυ8. ΕΥδρτ. Ἐπὶ 
ΑἸΏΟΡ, 46. ΠὨθεεὶ Ἰοςιις5 Α. 
πίδου ᾿Ινοῖ Β, νἱ46 ἱπῖτα ( 

» εὐποιεῖν] εὖ ποιεῖν Νὰ 
ὩΔΟΣ, Ὠ1ΔΙΣ. Ρ. 65. 

6. 

ἃ 8:ς ἃ. 86. ἔτ. 4. 
» δόμοις --πληφουμένοις] ὁ δ᾿ 

-“πληρουμένους Α. πὸ 
ἕμξνος υἱἱ πλὶπι5 σοῖο μα δὶ 



͵ 

Ρ. 1658. ΠΕΡῚ ΦΕΙΔΏΔΙΑΣ, Ις. 

ἡ 
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γαστρὸς δ᾽ ἀφαιρῶν σῶμα " δύστῳνος καχοῖ, 
τοῦτον νομίξω καὶ ϑεῶν “συλᾶν βρέτη, 
τοῖς φιλτάτοις τὸ πολέμιον πεφυκχέμαι. 

7 « Μενάνδρου. 
Οὐ πώποτ᾽ ἐξήλωσα πλουτοῦντα ἀφόδρα 

ἄνϑρωπον, ἀπολαύοντα μηδὲν ὧν ἔχει. 

8 «Τοῦ αὐτοῦ. 
Μὴ πάντοθεν ὃ κέρδαιν᾽ " ἐπαισχύνου δέ μοι 

τὸ μὴ δικαίως εὐτυχεῖν. Ἔχει φόβον 
“ ὗ τρισκακοδαίμων, ὅστις ἐκ φειδωλίας 
κατέϑετο μῖσος διπλάσιον τῆς οὐσίας. ' 

9 « Θεοχρίτου. 
Κάλλιον, ὦ ᾿πιμελητὰ φιλάργυρε, τὸν φαχὸν ν ἐψῆν, β 
9 

μὴ ᾿πιτάμῃς τὰν χεῖρα. διχπρίων τὸ κύμινον. 
10 « Μενάνδρου ἐν Ψευδηρακδεῖ, 

᾽Δότοργίαν ἔχεε τιν᾽ ὁ ἀχληρὸς βίος. 

11 κ«᾿Α“πολλοδώρου ᾿Δποκχαρτερῶν. 
᾿Αλλὰ σχεδόν τι τὸ κεφάλαιον τῶν κακῶν 

εἴρηκαβ, ἐν φιλαργυρίᾳ γὰρ πάντ᾽ ἕνι. 

120 «᾿Αντιφάνους. 
'ῶς δυστυχεῖς, ὅσοισι τοῦ κέρδους χάριν 

ἐπίπροσϑε ταϊσχρὰ φαίνετ᾽ εἶναι τῶν καλῶν. 
ἐπισχοτεῖ γὰρ τῷ φρονεῖν τὸ λαμβάνειν. 

18 κ Μενάνδρου ἐκ Ζυσκόλου. 

Περὶ χρημάτων λαλεῖς ἀβεβαίου πράγματος. 
εἰ μὲν γὰρ οἶσϑα ταῦτα παραμενοῦντά δοι 

εἶἰυ6. ϑόμους--πληρουμένους ἰΐεπι 
Β. τπ|. ᾿γ. Τυΐηο, 

ς δύστηνος} δύστηνον Α. Β. 
ὩΠΘΥΩΙΘ Π. 860. 

ἃ συλὰν) ἐλὰν Α. ὑ. πι. 
7. 

ἃ δῖ. Α. Ττίπο, ΑἸδκῖο. Ρ. 810. 

 8ϊς . ΟἸοείς, το. “ 
» ψε. αἰσχύνου κέρδαι»᾽ 

ἐκαισχύνου ΒεοὨΙ]οεΙιι2. 
ο ὁ] ὦ Β. πι. δεσ, 

ἃ 8ὶς Α. 5.10 Χ. δ4. 

Ὁ ἐψεῖν) ἐψῆν Δ, τὶ. Ρ. εὖ φα- 
«ὁν ἑλεῖν ΤΎϊΩο. 

160. 
ἃ 8ῖσ Α. ϑίπιρὶ, διήενάνδρον 

6. 
11. 

ἃ ϑῖς Α. ϑδίπιρ!. ᾿“πολλοδώρου 
Ὑχίησ. ᾽ν «“ρβοεανγίεγεπίε Οπόνκκ. 
ήονίεπι δὲδὲ εοπδοϊόσεία. ΟποΈ. 

18. 
ἱ ἴῃ ρτίμοίρίο οὖ ῥσῸ νἃ ΒΙοΑ, 
ος Ἰτόηο. ὡ. ᾿Ἄνειῳ 
15. 

ἃ ϑίο Α. δ ἱπιρ]ῖο. Ἡνάνδρον 

, (889) 
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» εἷς πάντα τὸν χρόνον, φύλαττε, μηδενὲ 
ἄλλῳ μεταδιδοὺς, αὐτὸς ὧν δὲ κύὐριῦρ᾽" 

-. (540) ἃ δὲ μὴ σεαυτοῦ, τῆς τύχης δὲ πάντ᾽ ἔχεις, 
εφί ἂν φϑονοίης, ὦ πάτερ, νούτων τινί; 
αὐτὴ γὰρ ἄλλῳ τυχὸν ἀναξίῳ τινὶ 
παρελομένη σοῦ πάντα προσϑήσει πάλιν. 

154διόπερ ἐγώ σέ φημι δεῖν ὅσον χρόνον 
εἶ χύριος, χρῇσϑαί σε γενναίως, πάτερ, 
αὑτὸν ἐπικουρεῖν πᾶσιν, εὐπόρους ποιεῖν 
ἁ ὡς ἂν δύνῃ πλείστους διὰ σαυτοῦ, τοῦτο γὰρ ᾿ 
ἀθάνατόν ἐστι, κἄν ποτε πταίσας τύχῃς» 
ἐκεῖθεν ἔσται ταυτὸ τοῦτό σοι πάλιν. 

“ Πολλῷ δὲ κρεῖττόν ἐστιν ἐμφανὴς φίλος, 
4 πλοῦτος ἀφανὴς, ὃν σὺ κατορύξας ἔχεις." 

14 « Εὐσεβίου. 
10 ᾿Δνὴρ μεγάλα ἔχων χρήματα ἀποτεϑησαυρισμένα, ἔπειτα 
"γνώμῃ τῇ ἑωυτοῦ ἐς μηδὲν τῶν δεόντων οἷός τε ἐὼν αὐτοῖς 
χρέεσθαι, ἔοικε τῷ τὰ ἐν τοῖς δημοσίοις ἀποχείμενα πεπισ- 
τευκότι ἑωυτοῦ εἶναι. 4όξῃ μὲν γὰρ ὁμοίῃ πλουτέουσι" τό- 
περ δὲ τοῦ κεχτῆσθϑαί ἔστιν οἷἰκήϊον, τοῦ αὐτοῖς χρέεσϑαι, 
5 ἀπεστερέαται ὁμοίως ἀμφότεροι. 

α Θεοπόμπου. 

Εἴ τις πλεῖστα τῶν ἀγαθῶν κεχτημένος μευὰ τοῦ λυπεῖσ- 

Ττΐης. ἐμ λίοτοδο, Οτοῖϊιι. ΟἹ 6Υ16. 
Ρ. 48. 

» εἰς παντα } Ὠδοοὶ εἰς ΒΒ, δι. 
Ῥ. Τα. 

ς δὲ δὲ μὴ δ᾽ ἑαυτὸν εἰ δὲ μὴ 
. σεαυτοῦ Α. εἰ δ᾽ οὐ σεαυτοῦ Β. 

τη, 860. Εἴ ἀτο ΝΙ58. ϑοϊιον, ὦ 
δὲ μὴ σεαντοῦ επιοι. Ῥογδουιιϑ 
Αἀν, Ρ». 45. Μίοχ ἔγωγε ΤΥγν 

1Ρ. εἰ μήδ᾽ ἑαυτοῦ] [ἴδηο8 56"- 
δΌΠλ ΨΕΙΡῚ8 τε ] ἀἰττῖιδ. Ναπι 
γυ]ρο εἰ δὲ μὴ δ᾽ ἑαυτόν. 86εὰ 
Μ5. σεαυτοῦ. Εἰ Ιηϊοτριιποίϊο- 
ΠΟΙ διι5 111} λ}5 Ροδὲὶ κύρεος. πο- 
Ταῦ δι. 

ἃ οἷς ἂν -τοῦτο γ 1116 τοῦ- 
τὸ γὰρ δα νογειι ἜΠΙ σαι] 
ογαῖ δι ρρ]θηάιπι οτ δεαιθ 1} τα- 
ἰχαχίῃλις: δῖανϑ ἱδὶ ροεὶ ὠθάνα- 

τον δααϊάϊμλις ἐστι. Οκοτεῦσ. 815 
τὰ ὡς ἴῃ Α, Β. βοχίρίυηχ εϑδὲ οὕς. 
σσι ὨαΡουϊ Α. Ν. Τυϊμο. 

6 πολλὸν] πολλῶν Α. πολλαῦ Ν. 
σολλὼ ΟΟΠΏΡΥΣ ΣπᾶΥρο, Β. πὶ. 5. 
Ἡυπσ νογϑπι 8 ὑσαθοδαθηριις 
δοὐιιηχὶξ Οτοίλις, οἵ )ηεεγίο ἰτὶ- 
Βιιϊξ. Εἰ 510) υὐ νἱἀοίαχ, Ὑχπο. 

14. ᾿ 

ἃ δὶς ἔοεσε Ὑσῖπο, υδὶ Εὐσεβείου. 
εθεῖ Ἰοομς Α. 

» γνώμῃ μὴ] μὴ ἢχ8]6 ἐξ γϑρε- 
{ὐτιιπι. ΨΑΙΌΚΕΝ, 

α ἀποστερέαται ἀπεστερέαται 
ϑομδοίοσιβ δά σσεβοσ. Ρ᾿. 485. 

15. 

ἃ ὅὃϊος Α., Το. 

΄ 
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ϑαι διάγοι τὸν βίον, ἁπάντων ἂν εἴη καὶ τῶν. ὄντων καὶ 
τῶν ἐσομένων ἀϑλιώτατος. 

16 «4 Ζημοκρίτου. 
Οἱ “φειδωλσὶ » τὸν τῆς μελίσσης οἶτον ἔχουσιν, ἐργαξόμε.90 

νοι ὡς ἀεὶ βιωσόμενοι. 

174 Οἱ τῶν φειδωλῶν παῖδες ἀμαϑὲες γινόμενοι; ὥσπερ οὗ 
ὀρχησταὶ, οἱ ἐς τὰς μαχαίρας ὀρούοντες, ἣν ἑνὸς μόνου μὴ 
τύχωσι, καταφερόμενοι ἔνϑα δεῖ τοὺς πόδας ἐρεῖσαι, ἀπόλ- 
'λυνται" 58 χαλεπὸν δὲ τυχεῖν ἑνὸς, τὸ γὰρ ἴχνιον μοῦνον 
λέλειπται τῶν ἢ ποδῶν οὕτω δὲ καὶ οὗτοι, ἣν ἁμάρτωσι τοῦ ΄ 
πατρικοῦ τύπου τοῦ ἐπιμελέος καὶ φειδωλοῦ, φιλέουσι δια- 
φϑείρεσϑαι. 

48" Φειδώ τοι καὶ λιμὸς, χρηστὴ, ἐν καιρῷ δὲ ναὶ δαπάνη" 
" ψινώσκειν δὲ ἀγαθοῦ. 

19 “᾿Αντιφῶντος. 

’ 

Εἰσί’ τινες, οἱ τὸν παρόντα μὲν βίον οὐ ξῶσιν, ἀλλὰ πα-830 ͵ 

ρασχευάξονται πολλῇ σπουδῇ, ὡς ἕτερόν τινα βίον βιωσόμε- 
ψοι, οὐ τὸν παρόντα᾽ καὶ ἐν τούτῳ Ὁ παραλειπόμενος ὁ χρό- 
ψος οἴχεται. 

40 " ΜΥητροδώρου. 
Ἑτοιμάξονταί τινες διὰ βίου τὰ πρὸς τὸν "βίον, βιωσόμε- 

νοι μετὰ τὸ λεγόμενον΄ ζῆν, οὐ συνορῶντες ὡς πᾶσιν ἡμῖν(842). 
ϑανάσιμον 5“ ἐγκέχυται τὸ τῆς γενέσεως φάρμακον. 

21 « Ζημοχρίτου.:. 
Βίος Ὁ ἀνεόρταστος, μαχρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτορ. 

τό. 
Ὧ 810 Α. Τγΐηο. 
Ὁ τὰν --οἶτο»}] 81. Α. νυϊρο 
τῶν -- σῖτον. Ττίηο. τὸν--σίτον. 

17. 
ΓῚ Θεϑδξ Ἰϑαιηια Τχς. ΓΤ οσΌ 

οἱ. Α. 
δΆ ζφλεπον ϑαϊπιδείας, οὐ χα- 

λεπὸν δὲ μ 
"» κοδω»] πολλῶν Β. 

18. 
ἃ Ὠδοεδὶ ἰοπβ ΤΎΣΩσ, ΤΙ ΟΟΙΙῺ) 

0. Α. ΗΝ 

19. 
ἃ 5ῖς Ττΐμο. οἷ. ἃ. απὸ δὰ 

βιωσόμενοι. 

Ἀ περιλειπόμενορ] παραλειαύμε- 
ψφος Α. Β. π.2660. εἴ ΟοεποΥὶ Ὡλᾶχ- 
ξο. 

4206, 

ἃ 8ἰο Α. Τυΐϊηο. 
Ἐ βίον βιωσόμενοι } Ψψος]απι 

οἷον δηῖὲ βιωσόμενοι ζιϊοτοῖ ἀ1558. 
σεηδοῖ 760» ϑὶι.ι5 Αμῖῃο]. ΧΙ]. ν, 

55: 
ας ἐγκέχυται } ἐκκέχυται ΟεεμοΥὶ 

ΏΔΥΡΟ. 

δῖ. ν 

ἃ δὶς Α, Το. 
Ὁ ἀνεόρταστος} ἀνεόρτατος Β. 



498. ΙΘΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΥ - 

᾿ 935. 4 Πλουτάρχου ἐκ τῶν ὑγιεινῶν Παραγγελμάτων. 
40) Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μικρολογία, καὶ γλισχρότης ἐνίους ἀναγ. 

κάζξει Ὁ πιεξοῦντας οἴκοι τὰς ἐπιϑυμίας, καὶ " χατισχναίνον- 
τας, ἐμπίπλασϑαι παρ᾽ “ ἑτέρων τῶν πολυτελῶν, καὶ ἀπολαύ. 
ειν, καϑάπερ ἐκ πολεμίας ἀφειδῶς ἐπισιτιξομένους " " εἶτα 
κακῶς διατεθέντες ἀπιᾶσιν, εἷς τὴν ὑστεραίαν ἐφόδιον τῆς 
1 ἀπληστίας τὴν ἀπεψίαν ἔχοντες. 

98 α Θεόκριτος τοὺς πολλοὺς τῶν πλουσίων ἔλεγεν ἐπιτρό- 
δόπρυς εἶναι, ἀλλὰ μὴ δεσπότας τῶν χρημάτων. 

94 .« Εὐσεβίου. 
ς ἱξλάνδρα χρήματα μεγάλα ἔχοντα ἀποτεθησαυριάμένα,, καὶ 
[Ὁ τοῦ ϑησαυρίξειν] αὐτοῦ τούτου εἵνεκα ἐπικτώμενον, καὶ 

ις ἰβ84ϑ)όχως " αἰεί τι τοῖς παρεοῦσι προσϑείη, “χρήματα μὲν ἔχοντα, 
μήτε δὲ εἰς ἑωυτὸν, μήτε εἰς ἄλλο τι τῶν χρησίμων ἀναλί- 
ὄχοντα, μήκοτε πλουτέειν " ἀποφήνειε, φύλακα δὲ καὶ πο. 

15δριστὴν εἶναι ἀλλοτρίων χρημάτων, καὶ πόνους ἔχειν αἰρέεσ- 
αι πολλάκις, καὶ τοῖς ἑωυτῷ μηδὲν προσήχουσιν ἐπικτώ- 
μένον. 

5. ἃ Ξενοφῶντος ἐν τῷ ἡ τῆς Παιδείας. 
Ὅπως δὲ καὶ τοῦτο εἰδείης, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ γὰρ Ὁ οὐ τοὺς 

πλεῖστα ἔχοντας, καὶ φυλάττοντας πλεῖστα, εὐδαιμονεστάτους 
ἡγοῦμαι" οἱ γὰρ τὰ " τείχη φυλαττοντες, οὗτοι ἂν εὐδαιμο- 

Τ. 16. 

22. 25. 
ἃ 8ϊ5 Α. 86]1. Ρ. 195. Ε. 8π|ρ]. ἃ Ὠεοδὶ Ἰοδ Α. Τχὶπο. 

ἡΠλουτάρχον ΤυΥϊης. 
Ὁ πιεζομένονς) πιεξζοῦντας Α. οἵ 

Β. ιυἱογῴθ Οχ 6πὶ. (ΘΒ ΟΣ. Σ]ΔΓ- 
ξο, ἐχ 'μρδο ξοσῖς Ρ]ιΐδσομο. 

ς κατισχναίνοντας)] κατάτισιν 
ὠναίνοντας εἴ ἴπ πᾶτε. γρ. καται- 
σχύνοντας, ἴσως κατέχοντας Α. κα- 
τὰ τισιν Β. πι. ἢ. καταισχυνοντας 
Β. ν»"». 8. ἀναίνονται Β. ἢϊ. Ρ. γρ. 
ἀναίνοντας ἢ ἴσως κατέζοντας Β. 
πὶ. 8. κατατισιν ἀναίνονται ΤΥΐμπο. 

ἀ ἑτέρων] ἑτέροις Α. ἴῃ) πιδῆρὰ 
εἰ Β, εχ οπι. 815 ΡῬ[ιιϊδγοδιι. 

6 εἶτα κακῶς) ἱκανῶς Β. πι. Ρ. 
εἰ καχῶς ΤΎΪΙΟ. 

ἔ ἀπληστίας) ἀσιτίας Α. Ττίηο. 
Ἐπ ἀαν], ΟΡ ΠΟΥ, Οὐὀβπθσγιιδ ΟΧ 
1050 ΡΙμΐδσομο. 

24. ᾿ 
ἃ δὶς ἔοσγε Τυΐηο. υὐϑδὶ Εὐσεβεί- 

ου. Ὠεεβῖ Ἰοοι Α,, 
Ὁ τοῦ ϑησανυρίξειν αὐτοῦ τού- 

του] ΤοΟ]]εθάδ διιμὶ ἰδία τοῦ ϑη- 
σαυρίξεειν δἀξοτὶρῖα ιτἴὸ δ]οβεα δὰ 
ἰδῖα αὐτοῦ τούτου εἴνεκα ἐπικτώ- 
μένον. δῖ5 οἱ ΕἼΣΕΡ. μ. 191, 10. 
(ΧΧΠΙ. 18.) αὐτοῦ τοῦτον ἕνεκα. 
ὝΛΚΟΚΕΝ. 

ο αὐξέ τι] αἰεέ τοε Ὑτίης, 
ἃ χρήματα μὲν] μὲν ον. Τυΐπο, 
6 ἀποφήνειε] ἀποφήνειας Β. πι. 

86. 

25. 
ἃ δῖα Α, δεῖ]. ΝΠ]. 9, 25. 

ϑίπιρ]. Ξενοφῶντος ΤΥτΐηο. 
Ὁ οὐ τοὺς] ἀεεδὶ οὐ Τχίπο. 
ο τείχη) τύχη Α. 
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νέστατοι εἴησαν, πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι φυλάττουσιν" 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν πλεῖστα κτᾶσϑαί τε δύνηται σὺν τῷ δικαίῳ, καὶ 
χρῆσϑαι πλείστοις σὺν τῷ καλῷ, τοῦτον ἐγὼ οὐδαιμονέστατον 
ψομίζω κατὰ χρήματα. ᾿ 10. 

96 - Σωχράτους. 
Ὁ τοῦ φιλαργύρου πλοῦτος, ὥσκερ ὁ ἥλιος καταδὺς εἰς, 

τὴν γῆν, οὐδένᾳ τῶν ξώντων εὐφραίνει, 
97 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Ὃ τῶν φιλαργύρων βίος ἔοικε Ῥεχροῦ δείανφ' πάντα γὰρ 

ἔχων, τὸν ν εὐφρανϑησόμενον οὐκ ἔχει. 

428 «Ἐπικούρου. 
Γεγόναμεν ἅπαξ᾽ δὶς οὔκ ἔστι γενέσθαι" δεῖ δὲ τὸν αἰῶνα 

μηκέτ᾽ εἶναι. Σὺ δὲ τῆς αὔριον οὐκ ὧν χύριος, ἀναβάλλῃ 
τὸν καιρόν᾽ ὁ δὲ πάντων βίος Ὁ μελλησμῷ παραπόλλυται" καὶ 90 
διὰ τοῦτο ἕκαστος ἡμῶν ἀσχολούμενος ἀποϑνησχει. 
5290 Δ᾽ Δντιφῶντος. 
Ἔστι δέ τις λόγος, ὡς ἄρα ἰδὼν ἀνὴρ ἄνδρα ξ' ἕτερον ἀργύ- (844) 

ριον ἀναιρούμενον πολὺ ἐδεῖτό οἵ δανεῖσαι ἐπὶ τύκῳ᾽ ὁ δ᾽ 
οὐχ ἠθέλησεν, ἀλλ᾽ ἦν οἷος ἀπιστεῖν τε καὶ ἢ μὴ ὠφελεῖν 
μηδένα, φέρων δ᾽ ἀπέϑετό ποι δή" καί τις καταμαδϑὼν τοῦ- 
τὸ ποιοῦντα, ὑφείλετο" ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἐλθὼν, οὐχ εὖ- 
ριόκε τὰ χρήματα ὁ καταϑέμενος. Περιαλγῶν οὖν τῇ συμ- 
φορᾷ τά τε ἄλλα, καὶ ὅτε οὐκ ἔχρησε τῷ δεομένῳ, ὃ ὧν 
αὐτῷ καὶ σῶον ἦν, καὶ ἕτερον προσέφερεν" ἀπαντήσας δὲ 80 
τῷ ἀνδρὶ τῷ τότε δανειξομένῳ, ἀπωλοφύρετο τὴν συμφο- 
οὰν, ὅτι ἐξήμαρτε" καὶ ὅτι “ οἵ μεταμέλει οὐ χαρισαμένῳ, 
ἀλλ᾽ ἀχαριστήσαντι' καὶ πάντως “ οἱ ἀπολόμενον τὸ ἀργύ- 
ριον. Ὃ δ᾽ αὐτὸν “ ἐκέλευε μὴ φροντίξειν, ἀλλὰ νομίξειν 

46. 40. 

ἃ ϑῖίς. Α. Ττῖπο, 1ῃ ὑσὶ οῖρὶο ἃ δο Α. Ττῖδο. 
Ὁ τῶν φιλαργύρων Α. » ὠφελεϊν) Αἀάϊαϊ μὴ εχ Α, Β. 

χι. Ὁ. 427. 
ἃ δῖ. Α, Πρεεὶ ἰοσις Τυΐπο. ς οὗ μεταμέλει] εἰ μεταμέλλει Β, 
Ρ εὐφρανϑησόμενον)] εὐφραινό-- οἱ μεταμέλλει Ὑ της. 

μενον Δ. . ἃ οἱ ἀπολόμενον) σοι ἀπολυόμε- 
48. ψον Α. τῇ. ὑχσ. ἀπωλλύμενον Β. πὶ. 

α 3'ς Α. Τιίπο. . 860. ἀὠπολλόμενον Ὑτίης. 

Ὁ μελλισμῷ) μελλησμῷ Α. Ττίηο. 6 ἐκέλευε] ἐκέλευσε Β. 
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᾿ αὐτῷ εἶναι δ καὶ μὴ ἀπολωλέναι, αταθέμενον λίϑον εἷς τὸ 
αὐτὸ χωρίον᾽ πάντως γὰρ οὐδ᾽ ὅτε ἣν σοι ἐχρῶ αὐτῷ, ὅϑεν 
μηδὲ νῦν νόμιξε στέρεσθαι μηδενός. ποιῷ γάρ τις μὴ ἐχρή- 

Δοσατο,᾿ μηδὲ χρήσεται, ὄντος ἢ μὴ ὄντος αὐτῷ, οὐδὲν οὔτ οὔτε 
πλέον οὔτε ἔλασσον βλάπτεται. “Οτ᾽ ἂν γὰρ ὁ ϑεὸς μὴ παν- 
τελῶς βούληται ἀγαϑὰ διδόναι ἀνδρὶ, χρημάτων πλοῦτον 
παρασχὼν, τοῦ φρονεῖν καλῶς πένητα ποιήσας, τὸ ἕτερον 
ἀφελόμενος, ἑκατέρων ἀπεστέρησεν. - 

ΠΕΡῚ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ. 1Ζ. 

1 ,« Σοφοκλέους Ἠλέκτρας. 
Ζῇν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῷς πεφυχόσιν. 

᾿(846) 2) « Σοφοκλέους Φαίδρα. 
Οὐ γὰρ δίχαιον ἄνδρα γενναῖον φρένας 

τίρπειν, ὅπου μὴ καὶ δίκαια τέρψεται. . 

8 Ἅ Χάρητος. 
1605 ΓΓαστρὸς δὲ πειρῶ πᾶσαν ἡνίαν κρατεῖν" 

μόνη γὰρ ὧν πέπονθεν οὐκ ἔχει χάριν, 
ν» ἀεὶ δὲ τοῦ δέοντος ἐνδεῖται πλέον. 

ὅστις δὲ γαστρὸς μὴ κρατεῖν ἐπίσταται, 
οὗτος τὰ πλείω τῶν κακῶν ἔχει κακά. 

᾿4 ἃ Σοφοκλέους. 
91 ᾿4λλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσθ᾽, ἃ μηδὲ δρᾶν ὃ καλᾶ. 

δε “Ὅσοι δὲ φιλοσοφοῦντες ἐκμοχϑοῦσί τι, 
ν ἐνταῦϑ᾽ ὑπάρχει τῷ βίῳ γαστρὸς κρατεῖν. 

. Ε αὐτὸ] αὐτῷ Α, Β. πὶ. 8. 
δ καὶ μὴ ἀπολωλέναι οι, Τυίης, 

ἃ ϑϊῖο Α. 561. Υ. 984. 8:1π1|ρ]- 
Σοφοκλέους ΤἸχίπο. 

4, 
α 851. Τῆπο, Επκ Οεᾶϊρ, Ὑγτ. 

4090. Π)θ68ῖ Ἰοοαδ Α. 
Ὁ καλά] καλὸν Β. ῥΡχτο οοῃ). “ 

ἃ ϑῖο Α. δ6ῇ. ΕΣ α. Ῥδδεὶ 1επὶ- ἃ Οιπιὶ Ῥείονῖραι ἡπηρὶε Ὑτίπο. 

Δ Τιληο, Ἱπεοτγίο ἰτϊρυϊῖ Οτοίῖϊαδ. οἱ. Ἀ. 

. 8: » ἐνταῦϑἢ γε] ποχηϊπδιϊνως εεὶ 
α 8ίο Α, Τσίνο. Οοηΐ, σγτοβοτ. 

Ναζ. Τ᾿ 1]ν Ρ. οἱ5. Οὄ. θεόν οχ 
ἴτοα Ιοοος ἃ Οθδιιθσο οχ Αμιϊμοΐο- 
δὶ δαάιῖος. 

Ῥ ἀεὶ δὲ] ἀεὶ γὰρ Δ. Μοχ μὴ 
γαστρὸς εἀὰ, ταυϊανὶ εἰἰπλ Α. ΕΣ. 
δι. ἐθ4, οὗτος οἵ. Τχΐηο. 

ῬΥ αι 5 ΔΡβοϊαῖιϑ, ν6] ραπάδξ ε- 
δι.6 Ῥχὶπιὶ γϑῦβιι δ}Ὁ Αἰϊο, εἱ 
Ρεσίδγιϊ. '᾿Γάπιθι Ἰερβετγίπι, ᾿Εν τῷδ’ 
ὑπάρχει τῷ βίῳ γαστρὸς κρατεῖ. 
Ψλιοκεν. Εϊαῖὶ Ὁτοῖϊιδ 6 οοη- 
ἡδοιιτῶ ἐν πάντ᾽ ἀνάγχη γζτὸ ἐν- 
ταῦϑ᾽ ὑπάρχει. 
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65 " Διδάσκαλος γὰρ ἡ εὐτέλεια τῶν σοφῶν, 
καὶ τῶν ἀρίστων γίνεται βουλευμάτων. 

Ἴ κἉ Εὐριπίδου. 
᾿Εξουσίᾳ δὲ μή ποτ᾽ ν ἐντυχὼν τέκνον 

αἰσχροὺς ἔρωτας δημοτῶν διωκάϑειν. 
δ καὶ σίδηρον “ ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλκεται, ᾿ 

. χρηστῶν πενήτων ἦν τιρ αἰσχύνῃ τέκνα. 

8 5 “Πυϑαγόρου. 
Παντὸς καλοῦ κτήματος πόνος προηγεῖται ὁ κατ᾽ ἐγκρά-80 

᾿φειαν. 

9 4’ ]αμβλίχου. 
Τί δαὶ, τοῖς ἀνθρώποις Ὁ χτωμένοις ἐμμελῆ καὶ εὐάρμο- 

(846) 

στον ἕξιν, πρός τε τοὺς διαφέροντας τρύπους εὐχσινώνητον, 
ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι δυναμένην ἐν μέρει τῷ προσήκοντι" 
τούτοις δ᾽ ἕπεται τὰ ἤϑη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, περί τε " ἐγ- 
κράτειαν ἡδονῶν, καὶ περὶ τὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιϑυμιῶν. ᾿Δ4λλὰ 
δεῖ ἡ δὴ τῶν ἡδονῶν τὸ ἀκόλαστον ἐξ ἅπαντος τρόπου καὶ 
“ ἄμετρον ἐξορίξειν. 40 

10 « Φωχίωνος. 
Φωκίωνι ὁ παῖς πλείω τῶν εἰωθότων ὄψων ἐπρίατο. Ὃ 

δὲ, Οἰμώξῃ, ἔφη, ἐὰν τοῦ φαγεῖν πλείω ἐπιφαγεῖν παρα- 
σχευάξῃς. 
11 «Ἔχ τῶν Σίμῳνος ᾿Επιστολῶν πρὸς ᾿Αρίστιππον. 

6. 
ἃ ἘῤΛ οο Ζπεεγίο ἰτὶρυΐε Οτο- 

Ὧπ6. οπι. Α. 
Ὁ διδάσκαλος γὰρ εὐτέλεια τῶν 

σ.} Εἰ ποὺ εχ σομ)͵εδοίιγα ἴιπε 
ΨΟΣΣῺΣΪ ἰὰὰὶ δΘηδιιΐ οομ δι] εἴθ, 
γυ]ρο ἐταῖ, διδάσκαλος γὰρ οὖσα 
ἢ εὐτέλεια σοφῶν. Οποτιυς. τῶν 
σοφῶν Τχιηο. 

ἃ δῖος Ττδο. ἔι τιρίδε Ἐ,εείλεο, 
Οτοιΐηϑ. ν. ΕἸ, 11, 24. Ὠερεὶ 1ο- 
8 Α. 

Ὁ ἐντυχὼν] δϑευχῶν Β, τι. δέ. 
Οεεηοτὶ ᾿πᾶσ' 

ο ἀγχόνας “ἀνοχὰς Β. εἴ ἐπ 
ΣΏΔΤᾳ. ἴἔσ. καὶ μάχας. ἀνοχάς Τχὶῃοσ. 

8. 
ἃ ϑίς Α, Τείωσ. 

9- ἝΝ 
ἃ 8 ΝΒ. Ἀ)δοεῖ Ἰεπιῆλα ΧΩ Ο, 

Τοσιαι σ1. Α. 
Ὁ χρωμένοις] κτωμένοις οἵ πιοχ 

ἤϑη. ΝνΑχοκεν. ἤἦϑη Ρσβερεῖ Β. 
Ῥσοὸ νυἱρ. ἔθη. 
ς ἐγκράτειαν] ἐγκρατείας Β. 
δὴ 

6 ἄμετρον Ἡἰεοδίξει»] ἔμμετρον 
διορίζοντα Β. διορίζοντα Ν. ἀἄμε-- 
ὅρον ἐδορίξοντα Ὑχίμοο 

ἃ 8ίς Α. ΝΣ Ἰδπσπια ΤΥπο. 

2}. 

ἃ 810 ἔδιθ Α. υϑὶ τον. ᾿Εκτῶν 
Σίμωνος Ττίης. τῆς --- ἐπιστολῆς 
Β. ν. Μεπβδᾷ. δὰ 1194. 1υδεσί. 11. 
188. 
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Μέμνησο μέντοι λιμοῦ καὶ » δίψης" ταῦτα γὰρ. δύναται 
μεγάλα τοῖς σωφροσύνην δεώχουσι. 

10 « Πυϑαγόρου. 

“Ρώμην μεγίστην καὶ πλοῦτον, τὴν ἐγκράτειαν κτῆσαι. 
(834718 « Τοῦ αὐτοῦ. 

Πυϑαγόρας παρηγγύα, ΜἝὴ πυκνὰ τὸν ἄνϑρωπον ἀπὸ τοῦ 
᾿ ἀνθρώπου᾽ μὴ δεῖν συνεχῶς ἀφροδισιάξειν αἰνιττόμενος. 

4 ««’4πολλώνιος Εἰδομένῃ. 

50 Ἐξηλώσαμεν τὴν αὐτάρκειαν, οὐχ ὅπως τοῖς εὐτελέσι. 
καὶ λιτοῖς “ πάντως χρώμεθα, ἀλλ᾽ ὅπως ϑαρρῶμεν πρὸς 
αὐτά. 
46 κε«᾿4πολλώνιος τοῖς Γνωρίμοιφ. 

᾿ Μηδέν μὲ νυ δόξητε ῥαδίως ἄλλοις παραινεῖν" αὐτὸς γὰρ 
ἐπὶ τῆς μάξης, καὶ τῆς ἄλλης τῆς ἀκολούϑου ταύτῃ διαίτης 
ὦν, τοιαῦτα ὑμῖν παρεγγυῶ. 

16 α “ιογένους. 

Ὃ Διογένης καϑαρὸν λαβὼν ἄρτον, ἐξέβαλε τῆς πήραρ τὸν 
157 αὐτόπυρον, εἰπών 

Ὁ ὦ ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεϑίστασο. 

17 " Σωχράτους. 
“Ἑορτῆς οὔσης παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ἐφιλοτιμήδσατο ὁ ᾿41. 

κιβιάδης δῶρα πολλὰ πέμψαι τῷ Σωκράτει. Τῆς οὖν (ξαν- 
ϑίππης καταπλαγείσης, καὶ τὸν Σωκράτην λαβεῖν αὐτὰ 
»ἀξιουσης, ἔφη" ᾿Αλλὰ καὶ ἡμεῖς τῇ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου φιλοτι- 
μίᾳ παραταξόμεϑα, μὴ λαβεῖν τὰ πεμφθέντα ἀντιφιλοτιμη- 

10 σάμενοι. 

» δίψης} δίψους Β Ὁ δόξῃς] δόξηξο Α. Β. πι. “. 

ἃ 816 Α, Ταΐδο, 16, 
13. . 

8 ϑὶς Α. Προοεὶ ἰδηια ΤΎΪΩΟ. ᾿ ΩΣ Ἢ τες ἰσῖταα. Σεῖς. 
ν. Μοηδρ. Ὠΐορ. Τ᾿δεσῖ. ΠῚ. 958. ἃ Ευχὶρία. ῬΉοεα, 40. 

14. 
α ϑὶς Α. Τυῖηο. 7. 
Ῥ ἐξηλώσαμεν) ἐξήλωσα μὲν Β. ν Ἢ ἰσ δ. ἀρ ΔΑΡΒ Αι Θὰ, εὐαὲ 
ς πάντων] πάντως Β. ΟοόηοΥ. Μεπδβ. Ὀίορβ. [,δὐτὲ, ΠῚ. ο4. 

ΠιΑΥρο αἱ οοἀὰ. δριιὰ ϑοβουνιπι. ᾿ ἀξιούσης ΔηῖῈ τὸν Σωκράτην 

16. Α, εἴ πιοχ 1». τῇὸ φιῖος. τῇ 42. 
ἃ δία Α. ἢ θθϑὲ Ιοπιὰ ΤΎΣΩΟ. παραταξώμεϑα. 

""- 
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18 « ᾿Ἡριστίππου. 
Ἀρατεῖ᾽ ἡδονῆς οὐχ ὁ ἀπεχόμενος, ἀλλ᾽ ὁ χρώμενος μὲν, 

μὴ " προεκφερόμενος δέ" ὥσπερ καὶ νεὼς καὶ ἵππου, οὐχ ̓δ(848. 
μὴ χρώμενος, ἀλλ᾽ ὁ μετάγων " ὅποι βούλεται. 

“419 «4 Περικλέους. 
Περικλῆς Σοφοκλέους εὐπρεπῆ παῖδα ὃ δεικνύντος αὐτῷ, 

Ὧ Σοφόκλεις, εἶπε, τὸν σώφρονα στρατηγὸν, οὐ μόνον τὰς 
χεῖρας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὄψιν ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ δεῖ.. 

Π90 «Ἐκ τοῦ Ἐπικτήτου ἘἘγχειριδίου. 

“τ᾽ ἂν ἡδᾳνῆς τινος φαντασίαν λάβῃς, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων φαντασιῶν, φυλάσσου, μὴ συναρπάζου ταχέως, ἀλλὰ το ὁ 
ἐχδεξάσϑω δὲ τὸ πρᾶγμα, καὶ μικρὰν ἀναβολὴν αὐτὸς παρὰ 
δαυτοῦ λάβε' εἶτα Υ ἐπισκοπήσας τὴν φαντασίαν καϑ᾽ οὗς 
ἔχεις κανόνας, μνήσϑητι ἀμφοτέρων τῶν χρόνων, καθ᾽ ὧν 
ἀπολαύσας μὲν τῆς ἡδονῆς “ ἡττημένος μετανοήσϑοις καὶ λοι- 
δορήσεις σεαυτῷ... " ἀπεσχημένορ δὲ χαίρεις καὶ ἐπαινεῖς αὐὖ- 

. τὸρ ἑαυτόν, ᾽Εὰν δὲ εὔκαιρον φαίνηται ἅψασθαι τοῦ πράγμα- 
“τος; “μέμνησο ἵνα “σου μὴ ͵ κρατήσῃ τὸ προσηνὲς αὐτοῦ καὶϑα 
ἀγωγὸν, ἀλλὰ πειρῶ κρατεῖν τῶν ἡνιῶν. 

21 « Ζημοσϑένους. 
Δεῖ τὸν εὖ φρονοῦντα τὸν λογισμὸν ἀεὶ τῶν ἐπιθυμιῶν 

κρείττω πειρᾶσθαι ποιεῖν. 

99 « Σωχράτους. 
Σωκράτης ἐρωτηϑεὶς, τίνι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων διαφέρει, 

εἶπε" Καϑύόσον οἵ μὲν λοιποὶ ξῶσιν, ἵν᾽ ἐσθίωσιν, αὐτὸς δὲ 
ἐσϑίω, ἵνα ζῶ. 

18. δ ἐπισκοτήσας Β. Ὑτΐπα. ; 
α ϑὶς Α. Τσῖμο, α ἡττημένος Α. Β. πὶ. δ. Θεδπε- 
Ὁ προεχφερόμενος] προσεκφερό- Τὶ πιᾶτβο. ἠττημένης Β. τι. Ρ. ἡτ- 

μόνος Α. πὶ. Ρ. ε αἴιο Μ85. τορμένος Ττπο, Ψυϊρο ἡττώμεΞ 
ϑομονηιϊ. παρεχφερύμενος οοπ͵ϊοὶϊξ ψος. γ]᾽ἀοπίισ αχηδθάδη, οχοί ἀΐδ8δι 
Ζασορδίις δὰ Αἴβθῃ. Ρ. 500. ὰ ἀπεσχεσμένος Ττίης. Β. πὶ. Ρ-. 

ο ὅκη βούληται Β. ἀπεσχόμενος Β. πι. 8. 
10. 6 βῆ σου Α. Β. :. δ66. 

ἃ ϑἷὶςο Α. Περδὶ θα ΤΥ. 
ΨΙάς ΡἸ ατατοῖι. ἵν. Ῥ. 166. Ὁ. Οἰ- 91: 
Ἄσετο ΟΕῆς, 1. 40. α ϑὶςο Α. Ττῖπο. Ῥγοόοσηι. 6. 

» δεικνύντο,] δεικφύοντος Α. ΟΜ. Ρ. 1438, 11. 

ἃ 5). Α, βοΐ. . 54. ᾽Εκ τῶν 32. ᾿ 
Ἑ. εἰπο ᾿Εγχειριδίου Ὑτίπο. ἃ δἷς Α. Περὶ Ἰοπια Τυο. 

ζ 
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23 

ν 47. 

α Ἐπικούρου. 
ο΄ Σάριρ τῇ μακχαρίᾳ φύσει, ὅτε τὰ ἀναγκαῖα ἐχοίησεν εὐ- 

. 40 πόριστα᾽ τὰ δὲ δυσκύριστα, οὐχ ἀναγκαῖα. 
, 94 « Τοῦ αὐτοῦ. 

Εἰ βούλει πλούσιόν τινα ποιῆσαι, μὴ χρημάτων απἰροστί- 

ϑει, τῆς δὲ ἐπιθυμίας ἀφαίρει. 

95. « ᾿ενοκράτους. 

δ᾽ (πενοχράτης, εἴ ποτε Ὁ σταμνίον οἴνου ἀνοίξειεν, ἔφϑανεν 
ὁ οἷνος τρεπόμενος πρὶν ἀναλωθῆναι" καὶ τὰ ὄψα δὲ πολλά- 
κις ἕωλα ἐξέρριπτεν. 5 Ἔνϑεν καὶ ἡ παροιμία, τὸ βενοκχρά. 

, τοῦς τυρίον, ἐπὶ τῶν “ ἐπὶ πολὺ παραμενόντων, καὶ μὴ τά. 
χιστα ἀναλισκομένων. 

26 «4 Ζημοχρίτου. 

Εὐγνώμων, ὁ μὴ λυπεόμενος ἐφ᾽ οἷσιν οὐχ ἔχει, ἀλλὰ 
» χαίρων ἐφ᾽ οἷσιν ἔχει. 

957 « Πυϑαγόῤου. 

1588. Τεϑνάναν πολλῷ κρεῖττον, ἢ δι᾿ ἀκρασίαν τὴν Ψυχὴν 
ἀμαυρῶσαι. 

98 « Σωκράτους." 

ν» Σωκράτης ἐγκράτειαν, τὸ κρατεῖν τῆς ἐν τῷ σώματι ἡἠδο- 

νῆς, ἕ φῆ. 

(350) 29 « Αἰλιανοῦ ἐκ τῆς Συμμικτῆς “Ιστορίας. 
Χρύσιππος ὁ Σολεὺς ἐποιεῖτο τὸν βίον ἐκ πάνυ ὀλίγων᾽ 

Κλεάνϑης δὲ, καὶ ἀπὸ ἐλαττόνων. 

80 « Ἐπικούρου. 

253. Ῥ χαίρων] οὐ χαίρων Τυῖπο. 
Γ βἷς Α. Τσχίμο. Β. πῃ. Ρρ. ὁ χαίρων τι. δες. ἄλλος 

24. ΟΟΥΧΘΟΙΟΥ ἴῃ Δ. 

ἃ ϑὶς Α. Ποοεὶ Ἰοπιπια ΤΎΪΠΟ. 
Ὁ χρήματα Β. πι. 6. Αἢ χρήμα-. 

σιν Νιὰσ Σῖγα 537. 
26. 

ἃ ϑὶο Α. Παροιμία Τχίπο. Ηΐπα 
ἀν ἔδιταβίθπι διιδπὶλ ἔχϑηδίι} 
ΑΡοϑβίο] 5 ΧΙΧ, 88. 

Ὁ στάμνον] σταμνίον ΑΔ. Β. 51. 
860. (ὐΘ5 671 πιάτο. 

ο ἔνϑεν)] ὅϑεν Α 
ἃ ἐπιπολὺ) πολὺ Α. 

ἃ ϑ16 Α, Τχίηο. 

27. 
ἃ 8195 Α. Τῆμπο. 

δοᾷ. 

ἃ ϑὶςσ Α. Πεοοβὲ Ἰοπιηια ΤΊΪΠΟ. 
» Σωχράτης ἐρωτηϑεὶς τί ἐγ- ' 

κράτεια Α. 
290. 

α δὶς Α. Ὠρεδὶ Ἰδῦσα ΤΥΠΟ. 
ΕΠ ρεσίίποσαε δὰ ;. 564. ἀοοοῖ 
Ῥεγίξοωλιδ ΕἼδβηι. Ὁ. 1054:2 

ἃ ϑῖ.Α. εοοὲ Ἰοιιια Τχὶπο, 
-..““ὦ. «.. 



" 

᾿ 
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ν. 1ὅ8Ἔ.  ΠΕΡΙΕΥΓΚΡΑΤΕΙ͂ΑΣ. ΙΖ... 80 

ὶ 

Ἐπίκουρος ὁ Γαργήττιος νἐκέχραγε λέγων, ὯΩι ὀλίγον οὐχ 
ἱκανὸν, τούτῳ γε οὐδὲν ἱκανόν. Ἔλεγε δ᾽ ἑτοίμως ἔχειν καὶ 
“τῷ «1ιὖ ὑπὲρ εὐδαιμονίας διαγωνίζεσθαι, μάξαν ἔχων χαὶ1ο 
ὕδωρ. 

81 « Σωκράτους. 
Σωκράτης Ὁ ἐρωτηθεὶς, πῶς ἂν γένοιτό τις πλούσιος; Εἰ τῶν 

ἐπιϑυμιῶν, ἔφη. εἴη πένης. 

82 .ὁ Ξενοφῶντος ἐν τῷ ἃ τῶν ᾿Απομνημονευμάτων. 
Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια καλόν τὰ κἀγαθὸν ἀνδρὶ κτῆμά 

ἐστιν, ἐπισκεψώμεθα, εἴ Ὁ πη προυβίβαξε λέγων εἰς ταύτην 
τοιάδε᾽ ἾΩ ἄνδρες, εἰ πολέμου ἡμῖν γενομένου βουλοίμεϑα 
ἐλέσϑαι ἄνδρα, ὑφ᾽ οὗ μάλιστα αὐτοὶ μὲν σωζοίμεϑα, τοὺς 
δὲ πολεμίους χειροίμεϑα, ἄρ᾽ ὄντινα ἂν αἰσϑανοίμεϑα ἥττω 
γαστρὸς, ἢ οἴνου, ἢ ἀφροδισίων, ἢ πόνου, ἢ ὕπνου, τοῦτον 30 
ἀϊροίμεϑα; καὶ πῶς ἂν οἰηϑείημεν τὸν τοιοῦτον, ἢ ἡμᾶς σῶ- 
σαι, ἢ τοὺς πολεμίους κρατῆσαι; εἰ δὲ ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου᾽ 
γενόμενοι. βουλοίμεσά τῳ ἐπιτρέψαι, ἢ παῖδας ἄρρενας παι- 
δεῦσαι, ἢ ϑυγατέρας παρϑένους διαφυλάξαι, ἢ χρήματα δια- 
σῶσαι, ἄρ᾽ ἀξιόπιστον εἰς ταῦτα ἡγησαίμεϑ᾽ ἂν τὸν ἀκρατῆ; (851) 
δούλῳ δ᾽ ἀκρατεῖ ἐπιτρέψαιμεν ἂν, ἢ βοσκήματα, ἢ “ ταμι- 
εἴα, ἢ ἔργων ἐπιστασίαν; διάκονον δὲ καὶ “ ἀγοραστὴν τὸν 
τοιοῦτον ὅ“ ἐθελήσαιμεν ἂν προῖκα λαβεῖν; ᾿“λλὰ μὴν εἴ γ8 30 
μηδὲ δοῦλον ἀκρατῆ ἶ δεξαίμεθ᾽ ἂν, πῶς οὐκ ἄξιον αὐτόν 
γε φυλάξασθαι τοιοῦτον γενέσθαι; καὶ γὰρ δ οὐχ ὥσπερ οἵ 
πλεονέχται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα ἑαυτοὺς δο- 
κοῦσδι πλουτίξειν, οὕτως ὁ ἀχρατὴς τοῖς μὲν ἄλλοις βλαβε- 

οὐς, "αὐτῷ δ᾽ ὠφέλιμος, ἀλλὰ κακοῦργος μὲν τῶν ἄλλων, 

Ἐχεῖδι ἰοςσιι5 δριιὰ Αθ] δηῖπι Αγ. 
ἯΪδι. ΙΝ. 15. 

» κέχφαγε] ἐκέκραγα Α. Β. πι. 
80... ΜΜοχ τοῦτό γε Γτίῃο. 

ὁ τὸ δὴ--δεὶῖ ἀγωνίζεσθαι) τοδὶ 
--διαγωνίζεσθϑαι Οοόπον τῆᾶγβο. 
τῷ “4 ἀγωνίζεσθαι Μοπαρῖιι5 δὰ 
Σιαοτι. Χ. ᾿τ5ι. οχ Αε]ίδηὶ Κ. Η 
ΙΝ. κκ. ὉΝὲ ἰαπιθι ἰοριθιν διαγω- 
ψίξεοθαι. 

41. 

ἃ ϑῖ. Α. Ὦεορδὲ ἰοπῖπια Τγχίηο. 

ΒΊΤΟΒΑΞΙ ΡΣΟΆΒΙΣΡΟ. ΜΟΙ... Ϊ. 

" ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος Α. ιἱϑὲ 
ἔφη ροπίϊαν δηῖ εἰ τῶν. 

Δ. 
α 81]. ἃ. ϑοἶ Ι. σ. 
Ἡ πη τι Οαβπουΐ ΠΠΔΓρΡΟ. 
ς ταμιεῖα) ταμεῖα Α. Β. πὶ. 560. 

ταμίαν Ττῖπο. ᾿ ' 
ἃ ἀγορασεὴν] ὠχροατὴν Δ, ". 

τ. 
αι 

ἱῷ “δθελήσαιμεν) ἐθελή Α. 
ξ δεξαίμεθ δῶν Ἰχίης. 
ἔ ὥσπερ} οὐχ ὥσπερ Α. Ττίπο. ᾿ 

αὐτῷ) ἑαυτῷ ΔΑ. Β. πι. 8. 

᾿" Υ 



806 ΟΠ ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ . 1.11. 

ἑαυτοῦ δὲ πολὺ κακουργότερος, εἴ γε ' κακουργόξερόν ἐστι 
μὴ μόνον τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ φϑείρειν, ἀλλὰ καὶ τὸ σώ. 

(θμα καὶ τὴν ψυχήν. Ἔν συνουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσϑείη τῷ τοι- 

Ἧ 

οὐτῳ ὀνείδει, ἢ τῷ ὄψω καὶ τῷ οἴνῷ χαίροντα μᾶλλον [Ὶ 
τοῖς φίλοις; ; καὶ τὰς πόρνας ἀγαπῶντα μᾶλλον, ἢ τοὺς ἑταί- 

ρους; ἱήρά γε οὐ χρὴ πάντα ἄνδρα ἡγησάμενον τὴν ἐγκρά- 
τειαν ἀρετῆς εἶναι κρηπῖδα, ταύτην πρώτην ἐν τῇ ψυχῆ κα- 
τασκευάσασϑαι; ἢ Τίς γὰρ ἄνευ ταύτης ἢ μάϑοι ἵ'τι ἀγαϑὸν, 
ἢ μελετήσειεν ἀξιολόγως ; ἢ τίς οὐκ ἂν ταῖς ἡδοναῖς δουλεύων 
αἰσχρῶς διατεθείη καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν; Ἐμοὶ μὲν 

60 δοχεῖ, νὴ τὴν Ἥραν, ἐλευθέρῳ μὲν ἀνδρὶ εὐκτὸν εἶναι μὴ 
τυχεῖν δούλου τοιούτου, δουλεύοντι δὲ ταῖς τοιαύταις ἦδο- 
ναῖς ἱκετευτέον τοὺς ϑεοὺς δεσποτῶν ἀγαϑῶν τυχεῖν" οὕτω 
γὰρ ἂν μόνος ὁ τοιοῦτος σωθείη. 

88 " Ξενοφῶντος ἐν τῷ ἃ ̓ “πομνημονευμάτων. 
Οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι ὁ μὲν ἥδιστα ἐσθίων, ἥκιστα ὄψου δεῖται" 

ὁ δὲ ἥδιστα πίνων, ἥκιστα τοῦ μὴ παρόντος ἐπιϑυμεῖ ποτοῦ; 
(5869)1ά γε μὴν ἱμάτια οἷσθ᾽ ὅτι οἵ μεταβαλλόμενοι, Ψύχους καὶ 
169ϑάλπους ἕνεκα μεταβάλλονται" καὶ ὑποδήματα ὑποδοῦνται, 

ὅπως μὴ διὰ τὰ λυποῦντα τοὺς πόδας κωλύωνται αορεύε- 
σϑαι᾿ [" ἤδη οὖν πότε ἤσϑου ἐμὲ, ἢ ῆ διὰ ψύχος μᾶλλόν του 
ἔνδον μένοντα, ἢ. διὰ ϑάλπος μαχόμενόν τῷ περὶ σχιᾶς" ἣ 
διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας οὐ βαδίξοντα ὅπον ἂν βούλω- 
μαι}] οὐχ οἷσϑ᾽ ὅτι οἱ φύσει ἀσϑενέστατοι, τῷ σώματι μεῖε. 
τήσαντες, τῶν ἰσχυροτάτων ἀμελησάντων κρείττους “ τε γί. 

Ἰόνονται πρὸς ἃ ἂν μελετήσωσι, καὶ ῥᾷον αὐτὰ φέρουσιν; -- 
4 ἐὰν δὲ “ δὴ φίλους, ἢ πόλεν ὠφελεῖν δέῃ, ποτέρῳ πλέον 
σχολὴ τούτων ἐπιμελεῖσθαι, τῷ ὡς ἐγὼ νῦν, ἢ τῷ ὡς σὺ 
μακαρίζει διαιτωμένῳ; ; στρατεύοιτο δὲ πύτερος ἂν ὅξον, ᾿ς 
ὁ μὴ δυνάμενος ἄνευ πολυτελοῦς διαίτης ξῆν, ἢ ̓  ᾧ τὸ κα- ἢ 
ρὸν ἀρκοίη; ἐχπολιορχηϑείη δὲ πύτερος ἂν ϑᾶττον, ὁ τῶν 

ἡ πακουργύτατο») καχουργότερον .. Ὁ εἴδη -ὕκου ἂν βούλεται οκι. 
Β. 
ἢ τῇ τις Α. δὰ ΩΝ Α. 
1 εἰς ἀγαθὸν] τί ἀγαϑὺν Ττίης. ᾿ ἁ ξὰν)] Ἡὶς οἱγοῖίϊοσ 15. νοτεῦ: 

. Ἰηϊοσδοοπὲ ἱπ Ηδ]οπεὶ. ΟΕ: κκ. 
55" ε δὴ) μὴ Α. πι. ᾿. 

8 8ϊς Α. 8611. 1. 6, 5. ΣΦ 50) ῷ΄ Α. αἷρ Ττίῃο, 



Ἀ 

ρ. 169. ΠΕΡῚ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ., 1Ζ. . ᾿ 80] 

χαλεπωτάτων εὐρεῖν δεόμενος, ἢ ὁ τοῖς δ ῥάστοις ἐντυγχά- 
νεὶν ἀρκούντως χρώμενος; Ἔοικας, ὦ ᾿Δντιφῶν, τὴν εὐδαι- 
μονίαν οἰομένῳ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν εἶναι" ἐγὼ δὲ νο- 90 
μίξω, τὸ μὲν μηδενὸς δέεσθαι, ϑεῖον εἶναι" τὸ δὲ ὡς ἐλαχί- 
στῶν, ἐγγυτάτω τοῦ θείου. Καὶ τὸ μὲν ϑεῖον κράτιστον᾽ 
τὸ δ᾽ ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου, ἐγγυτάτω τοῦ κρατίστου. 

84 «4 ᾿Ψααικούρου. 

Βρυάξω τῷ κατὰ τὸ σωμάτιον ἡδεῖ, ὕδατι καὶ ̓  ἄρτῳ 
χρώμενος. Καὶ προσπτύω ταῖς ἐκ πολυτελείας ἦδο. 
ναῖς, οὐ δι᾽ αὐτὰς, ἀλλὰ διὰ τὰ ἐξακολουθοῦντα αὐταῖς 

δυσχερῆ. 

85 « Τοῦ αὐτοῦ. 

Τότε χρείαν ἔχομεν τῆς ἡδονῆς, ὅτ᾽ ἂν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι 
αὐτὴν ἀλγῶμεν. “Οτ᾽ ἂν δὲ τοῦτο μὴ πάσχωμεν, ἐν αἰσϑή- (88) 
ὅει καθεστῶτες, τότε οὐδεμία χρεία τῆς ἡδονῆς. Οὐ γὰρ ῆ 
τῆς φύσεως ἡδονὴ τὴν ἀδικίαν ποιεῖ ἔξωϑεν, ἀλλ᾽ Ἷ περὶ τ τὰς 
κενὰς δόξας ὄρεξις. 

86 κ« Πλάτωνος. 

Πλάτων πολλάκις διψῶν ἐκ τοῦ φρέατος ἀνιμᾶτο τὸ ὕδωρ, 
καὶ ἐξέχει, κολάξων τὴν ἐπυϑυμίαν. 

87 «Ἐπικούρου. 
Ἐπίκουρος ἐρωτηϑεὶρ, πῶς ἄν τις πλουτήσειεν; " Οὐ τοῖς 

οὖσι προστιϑεὶφ, ἔφη, τῆς δὲ χρείας τὰ πολλὰ περιτέμνων. 

88 ἃ Ζ]ημοχρίτου. , 

Τῶν ἡδέων τὰ σπανιώτατα " γιγνόμενα, μάλιστα τέρπει. 40 

89 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Εἴτις ὑπερβάλλοι τὸ μέτριον, τὰ ἐπιτερπέστατα ἀτερπέστατα 

ἂν " γίγνοιτο. ᾿ ΜΝ 
3 

5 δάστοις δάστωφ  ῥάσεωρ ὁπι. 47. . 

.Ν. Τῆς. 8 5:6 Πεδδὲ Ἰσαλσα ΤΎπο. 

» οὐ], ̓  Τεῖπο. οὗ, ᾿Μοπόξ. 84. 
ἃ ϑἷο Α. Τυίπο. ν. Μοπαρ, δὰ Ὀϊορ. Γδοτὶ. Χ. 120. τ45: 

1ιλοτῖ. Χ.151. 38. 
35. ἡ δὶς Α. Τεῖπο, 

ἃ ϑἷς Α. Τσίπσ. Ὁ γενόμενα) γιγνόμενα Α. Β, 
ΣΉ. ε. 

56. 59. 
ἃ δὶς Α. Ὠδεβὲ Ἰοπῖπιδ ΤΊΪΠο. ἃ ϑῖο Α. ᾿εοβὶ Ἰασιπια Ὑσίπο. 

τὸ δυῖθ ὕδωρ οτϊ. Τυῖπο. Ὁ γίγνοιτο) γέροιτο Β. ᾿ . | 9 
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40 « Τοῦ αὐτοῦ. . 
᾿Δνδρεῖος οὐχ ὁ τῶν πολεμίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τῶν ἡδο- 

᾿ψῶν ν χρέσσων. 

41 « "Εὐσεβίου. 
Γνώμης ἀνδρὸς ἀρίστου ν ἀπόϑεξις ἥδε" μὴ ἐπὶ τῷ σιτέ- 

εόϑαι ἑωυτὸν νομίξειν γεγονέναι , μηδὲ ἐν τούτῳ τὴν ὑνὴν 
ἡγέεσθαι, μούνου δὲ αὐτοῦ τοῦ ξώειν ἕνεκα ἀνθρώποις τρὸ 

60 φὴν νομίζειν εὑρῆσθαι. 

(364.42 « Τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Εγχράτεια καὶ σώματι ἀγαθόν. Πρὸς γὰρ ὑγείην αὐτῷ 
ξυμμάχεται, καὶ σωφροσύνην ἐν » ψυχῇ τίκτει. Σωφροσύνη 
δὲ ἀστασίαστον, καὶ εὔδιον, καὶ βίον εἰρηναῖον ψυχῇ “ταρα- 
δκευάζει. 

48 « Μουσωνίου ἐκ τοῦ Περὶ Τροφῆς. 
Περὶ δὲ τροφῆς ὃ εἰώϑει μὲν πολλάκις λέγειν, καὶ πάνυ 

ἐντεταμένως, ὡς οὐ περὶ μικροῦ πράγματος, οὐδ᾽ εἰς μι- 
Ἰδοχρὰ διαφέροντος" ὥετο γὰρ ἀρχὴν καὶ ὑποβολὴν τοῦ σω- 

φρονεῖν εἶναι τὴν ἐν σιτίοις καὶ ποτοῖς ἐγκράτειαν. “Δπαξ 
δέ ποτε τῶν ἄλλων ἀφέμενος λόγων, οὗς ἑκάστοτε διεξίει, 
τοιάδε τινὰ εἶπεν" ὡς χρὴ καθάπερ τὴν εὐτελῆ τῆς πολυ- 
τελοῦς τροφὴν προτιμᾶν, καὶ τὴν εὐκόριστον τῆς δυσπορί- 
στου, οὕτω καὶ τὴν σύμφυλον ἀνθρώπω" " τοιαύτην δὲ εἷ.- 
ψαι σύμφυλον ἡμῖν, τὴν ἐκ τῶν φυομένων ἐκ γῆς, ὅσα τε 
σιτώδη ὄντα, καὶ ὅσα μὴ τοιαῦτα ὄντα δύναται τρέφειν 

10 οὐ κακῶς τὸν ἄνϑρωπον" καὶ " τὴν ἀπὸ τῶν ζώων οὐκ 
ἀναιρουμένων, ἄλλως δὲ χρησιμευόντων. Τούτων δὲ τῶν βρω- 

α ϑίς Α. Τθεῖὶ Ἰεπθσαα Ττίηο. Ὁ ψυχῇ] εὖ φυχῇ Β. 
Ὁ κρέσσων] κρείσσων Α. κρατῶν . 

οὐ το τῶαγβο οὲ οοὐὰ, αυίΐάασς 69 Α, Τὰ 45 
δον. 

ἃ 810 Ὅς. 

41. 
Ὀ εἰώϑει) εἰώϑη Β. 

α 8ὲο '. Ἑυσεβείου ἴτας. α τοιαύτην δὲ εἶναι] τῆς τοιαύ- 
εβε της εἶναι ΑΝ, Ὑσίμο. Γι ροπάπ, 

Ἁ Φ ἀπάδειδ6] αν ΥΝ τα τ διϊδρί ΠΟΥ, οὕτω καὶ τὴν σύμφυζον 
ϑρώπ το 

ΧΧΧΥ]. Μοχ τεοὔ ζώειν ἴοτῖα ἀνθρώπῳ τῆς μὴ αὕτης᾿" 
δυπὶ 6 φἴοεῖα. Ὑἱ͵ὰθ δίρτα 16, δὲ δε χα ε ᾿ μκ σἣ Α, Β. τα 

44: 860. Οδεπουὶ σρδυίο. οὐ καλώς 
42. Ὑτῖης. Ν. Β. Ρ. πι, 

8 8ὶς Α. εοδὲ Ἰοπιπιβ Ττίως, 6 τῶν] τὴν Α,, Β. π᾿. 9. 



“ 
- 

“ 

ν. 160. ΠΕΡΙ ἘΓΚΡΑΤΕΙΑ͂Σ. 15. 809 

μάτων ἐπιτηδειότατα μὲν, οἷς αὐτόϑεν χρῆσθαι ἢ ὑπάρχει, 
δίχα πυρὸς, ἐπεὶ καὶ ἑτοιμότατα᾽ οἷα δὴ τά τε ὡραῖα, καὶ 
τῶν λαχάνων ἕνια, καὶ γάλα, καὶ δτυρὸς, καὶ κηρία᾽ καὶ 
ὅσα μέντοι δεῖται πυρὸς, ἢ Φτνώδη ἢ λαχανώδη ὄντα, καὶ 
ταῦτ᾽ οὐκ ἀνεπιτήδεια, ἀλλὰ σύμφυλα ἀνθρώπῳ πάντα.. Τὴν 

μένεος κρεώδη τροφὴν ϑηριωδεστέραν ἀπέφῃνε, καὶ τοῖς 
ἀγρίοις ξώοις προσφορωτέραν. Ἑΐναι δὲ ταύτην ἕἔλογε καὶ 0 
βαρυτέραν, καὶ τῷ νοεῖν τι καὶ φρονεῖν ἐμπόδιον" τὴν γὰρ(β865) 
ἀναθυμίᾳσιν τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς ϑθολωδεστέραν οὖσαν, ἐκπιόχο- 
τοῖν τῇ ψυχῇ παρὸ καὶ ὁ βραδυτέρους φαίνεσθαι τὴν διάνοιαν᾽ 
τοὺς πλείονε ταύτῃ ρωμένους. Ζεῖν δὲ τὸν ἄνϑρωκον, ὥσ- 
περ συγγενέστατον τοῖς ϑεοῖς τῶν ἐπιγείων ἐστὶν, οὕτω καὶ 
ὁμοιότατα τρέφεσθαι τοῖς ϑεοῖς. ᾿Εκείνοις" μὲν οὖν ἀρκεῖν 

τοὺς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος ἀναφερομένους ἀτμούς" ἡμᾶς δ᾽ 
ὁμοιοτάτην ταύτῃ προσφέρεσϑαι τροφὴν ἂν εἴη, ' εἰ τὴν κου- 
φοτάτην καὶ καϑαρωτάτην ἢ" προσφεροίμεϑα " οὕτω δ᾽ ἄν30 
καὶ τὴν ψυχὴν ἡμῶν. ὑπάρχειν καϑαράν τὸ καὶ ξηρὰν, 
ὁποία οὖσα ἀρίστη καὶ σοφωτάτη ' εἴη ἄν, καϑάπερ “Ὥρα- 
κλείτῳ δοχεῖ, λέγοντι οὕτως, “ὕη Ψυχὴ σοφωτάτη καὶ 
ἀρίστη" νῦν δὲ, ἔφη, πολὺ χεῖρον ἡμεῖς τῶν ἀλόγων ζώων. 
τροφόμεθα. Τὰ μὲν γὰρ, εἰ καὶ σφύδρα τῇ ἐπιθυμίᾳ ' 
ὥσπερ μάστιγί τινε ἐλαυνόμενα φέρεται πρὸς τὴν τροφὴν, ᾿ 

, ὅμως τοῦ γ8 πανουργεῖν περὶ τὰ βρώματα καὶ τοῦ " τεχνι- 
κεύειν ἀπήλλακται, ἀρκούμενα τοῖς παραπεσοῦσι, καὶ πλη- 40 
ὁμονὴν ϑηρώμενα μόνον, προσωτέρω δ᾽ οὐδέν. Ἡμεῖς δὲ 

τέχνας καὶ μηχανὰς ποικίλαρ ἐπινοοῦμεν, ὥστε τὴν ἡδονὴν᾿ 
τῆς τροφῆς " ἐφηδύνειν, καὶ τὴν κατάποσιν χολαχεύειν ἢ μει- 

Σ ὑπάρχοι] ὑπάρχοι Α. Β. Ῥεὶ αὐγὴ ξηρὴ, "εὰ ̓  δεϊονὶε ππα- 
ἃ τυρον»] πυρὸς Ἀ.Ρ.Ὡϊ. Θεέη6- πῶ 866. δ Β. ῃ. τι. ἅδῃ τἰ. 

τὶ πιδτβο. τυρὸς Β. πὶ. 6. 8. ξηρὴ Ῥτοσι; ἀυδία, σὲ ΚἸοδθονα, 
Β τοῖς οη. Α. Τσῖδο. «ιοὰ Ρἷυσθε οχι πιο σε τ οπῖς- 
ὲ εἰ οτι. Ττὴπο. ὅτε. νὰ Ὑοεδοιηρ. ἱπ ΟΦ 
κ προσφεροίμε α ὁπ. Β, Το. Μξίεο. ΤΥ Ν Ῥ γ᾽ Ἡς το ὐγας ΐ Ο προ. 

ποοσφέροντας 8. Σ Αοϑδὰ, Ῥ. 

εἷ εἷς κε εἶα ποίας ὡ (εἷς) Α- Α. πολλῷ χεῖρον. . 
πᾶν κι Το. εἰ ὁοο , - 

ϑομονῖ!, ὡς πᾶν ἀεαϊξ μάκτῳ τ σφόδρα) σφοδρᾷ Β. πι. ͵860. 
ο 5 Μϑ85. εἴην (εἴη) ἂν Θείακε- τὶ τεχνιτεύειν ) τεχνίτου ἵν᾽ Α. 
σιδ ἰη Αὐν. Μίδες. Ῥοεῖῃ. ο. ΧΙνΝ. Β, πι. Ρ. Τείπο, ᾿ 

55. υνὲ πιὰ ἀδ Ηονδοῦεὶ ο ἐφηδύνει») ἔφη δύνειν Ττΐπο. 
ἀἰοῖο οοηβεοιεῖι. Μοχ νπ]ρὸ αὖ Β. .. ρῥ. 

γ ξηρὴ ψυχὴ σι. Δ. α΄. πι. δα- νωειξόνωρ] μείζονοᾳ ὙΤτίπο. 



. 

810 ᾿ ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΥ͂ 1.17. 

ξόνως. Ἐΐς τοῦτο δὲ προεληλύϑαμεν λιχνείας καὶ ὀψοφα- 
ιϑδδ)γίας, ὥστε καϑάπερ μουσικὰ καὶ ἰατρικὰ,. οὕτω καὶ μαγει- 

ρικὰ πεποίηνται τινὲς συγγράμματα, ἃ τὴν μὲν ἡδονὴν καὶ 
πάνυ αὔξει τὴν ἐν τῷ φάρυγγι, τὴν δ᾽ ὑγίειαν διαφθείρει, 

560.Πολὺ γοῦν κάκιον διαχειμένους ὁρᾶν ἐστι τὰ δώματα τοὺς 
περὶ τὰ βρώματα τρυφῶντας, ὧν εἶσιν ἔνιοε παραπλήσιοι 
ταῖς κιττώσαις γυναιξί" καὶ γὰρ οὕτοι, καθάπερ ἐκεῖναι, τὰ 
συνηθέστατα τῶν βρωμάτων δυάχεραίνουσι, καὶ τοὺς στο- 
μάχους διεφϑαρμένους ἔχουσιν. Ὅθεν ὥσπερ ὁ ἀχρεῖος σί- 
δηρορ συνεχῶς δεῖται σ«τομώσεως, οὕτω καὶ οἱ ἐκείνων στό. 
μαχοι ὃν τῷ ἐσϑίειν συνεχὲς στομοῦσδαι ϑέλουσιν, ἢ ὑπὸ 
ἀχράτου, ἢ ὑπὸ ὄξους, ἢ ὑπὸ βρώματός τινος στρυφνοῦ. 

161᾽.4λλ᾽ οὐχὶ ὁ Μάχων τοιοῦτος, ὃς ἰδών τινα, παρακειμένου 
αὐτῷ 4 ὀρνιϑίου τῶν " πιόνων καὶ πολυτελῶν, ὑπὸ τρυφῆς 
ἀναινόμενον φαγεῖν αὐτὸ, καὶ φάσχοντα μὴ δύνασθαι" ἀλλ 
ἐγὼ, ἔφη, καὶ γυπὸς δύναμαι καὶ τράγου. Ζήνων δὲ " γε 
ὁ Κιτιεὺς, οὐδὲ νοσῶν ᾧετο δεῖν τροφὴν προσφέρεσθαι τρυ- 
φερωτέραν, ἀλλ᾽ ᾿ ἐπεὶ ὁ ϑεραπεύων ἰατρὸς ἐκέλευεν ἵ αὖ- 

᾿ τὸν φαγεῖν νεοττὸν περιστερᾶς, οὐκ ἀνασχόμενος, ὡς “Μά. 
νην, ἔφη, μὲ ϑεράπευε. Ἤξίου γὰρ, οἶμαι, μηδὲν μαλακώτε- 

1ορον ἐν τῇ ϑεραπείᾳ γίνεσθαι αὐτῷ, ἢ τῶν δούλων τινὶ νο- 
σοῦντι" “' καὶ γὰρ εἰ ἐκεῖνοι ϑεραπεύεσϑαει δύνανται δίχα τοῦ 
τροφὴν λαμβάνειν πολυτελεστέραν, δύνασθαι ἂν καὶ ἡμᾶς. 
5 Δεῖ δὲ μηδαμῶς τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα δούλου μηδενὸς εἶναι 
μαλακώτερον. 4]Πιόπερ ὁ Ζήνων εἰκότως ἠξίου εὐλαβεῖσϑαι 
τὴν πολυτέλειαν ἐν τῇ τροφῇ, καὶ μηδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐνδιδό- 
ναι πρὸς τὰ τοιοῦτον" ἐπείπερ ὁ ἐνδοὺς ἅπαξ προέλϑοι ἂν 

9οἐπιπλεῖστον, ἅτε τῆς ἡδονῆς πολλὴν ἐχούδης αὔξησιν ἔν τε 
(367)πόμασι καὶ βρώμασι. Ταῦτα μὲν τότε καινότερα ἔδοξεν ἡμῖν 

εἰπεῖν περὶ τροφῆς, ὧν εἰώϑει λέγειν ἑκάστοτε. 

44 « Ξενοφῶντος ἐν τῷ ἃ ᾿Δπομνημονευμάτων. 

4ᾳ ὀρνιϑείου) ὀρνιϑίου Α. Ττῖπο. ν αὐτὸν] αὐτῷ Α. 
Υ πλειόνων πλειόνων ΑΔ. Β. δι.- 

Ῥταβοσίρίο ἐπ αἴσοαιδ πιόνων. 76- 
ΟΡ δίῃ 5 σοῃ]) οὶ Διπώντων, 4] Κο- 

Ὁ καὶ γὰρ) καὶ γὰρ εἰ Α. Β. π'. 
860. εἰ γὰρ Οεεινεὶ Ὡγᾶγρο. 

ΠΟΥ: ΘΚ. μιιο, πλειόνων καὶ χ δεῖ δὲ} δεῖ γορ Τυίης, 
«»9,7 πολυτελῶν, νεῖ καὶ εὐτελῶν.“ 

5. γε οπ. Α. τ. 

ἴ ἐπεὶ) ἐπειδὴ Ὁ. ἃ δ8ὶς Α. 861]. 1. 5, 5. 



“ 

᾿ 

ν».161.- -ΠΕΡΙΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ. 12. 811 

“ιαίτῃ δὲ τήν τὸ Ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα, ἡ χρώμε- 
νος ἄν τις, εἰ μή ὃ τι δαιμόνιον εἴη, ϑαρραλέως καὶ ἀσφα- 

᾿ λῶς διάγοι, καὶ οὐκ ἄν ἀπορήσει τοσαύτης δαπάνης. 

Οὕτω γὰρ δὐτελὴρ᾽ ἦν, ὥστ᾽ οὐκ οἷδ᾽ εἴ τις οὕτως ἂν ὀλίγα 
ἐργάζοιτο, ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωκράτει ἀρκοῦντα. Σί- 

“τῷ μὲν γὰρ “ τοσούτῳ ἐχρῆτο, ὅσον ἡδέως ἤσϑιε, καὶ ἐπὶ80᾽ 
τούτῳ οὕτω παρεσκευασμένος “ ἤει, ὥστε τὴν ἐκιϑυμίαν τοῦ 
σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι" ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἦν αὐτῷ, διὰ τὸ 
μὴ πίνειν, εἰ μὴ διφῴη. Εἰ δέ ποτ πληϑεὶς ἐθελήσειεν 
ἐλθεῖν ἐπὶ δεῖπνον, ὃ τοῖς πλείστοις ἐργωδέστατόν ἐστιν, 
ὥστε φυλάξασθαι τὸ ὑπὲρ τὸν "καιρὸν { ἐμπίπλασϑαι, τοῦτο 
ῥαδίως πάνυ ἐφυλάττετο" τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις τοῦτο ποι-᾿ 
εἴν συνεβούλευε φυλάττεσθαι τὰ δ ἀναπείθοντα μὴ σεινῶν"» 
τας ἐσθίειν, μηδὲ διψῶντας πίνειν᾽ καὶ γὰρ τὰ λυμαινό- 
μενα γαστέρας. καὶ κεφαλὰς καὶ ψυχὰς, ταῦτα ἔφη εἶ 40 
ψαι. " Οὐκ οἴεσθε δ᾽, ἔφη ἐπισκώπτων, καὶ τὴν Κίρκην 
ὗς ποιεῖν τοιούτοις πολλοῖς δειπνίζουσαν" τὸν δὲ ᾽Οδυσσέα 
“Ερμοῦ τε ὑποϑημοσύνῃ, καὶ αὐτὸν ἐγκρατῇ ὄντα, καὶ ἀποσχύ- 
μενον 'τοῦ ὑπὲρ τὸν καιρὸν τῶν τοιούτων ἄπτεσϑαι, διὰ ταῦτα 

οὐ γενέσθαι ὗν; Τοιαῦτα μὲν περὶ τούτων ἔπαιξεν, ἅμα 
σπουδάξων᾽ ἀφροδισίων ὃὲ παρΐνει τῶν καλῶν ἰσχυρῶς ἀκπέ- 
χεσϑαι᾿ οὐ γὰρ, ἔφη, ῥάδιον εἶναι ̓  τῶν τοιούτων ἁπτόμενον(858) 

. σωφρονεῖν. 

45 « Τοῦ αὐτοῦ ἐν δ᾽ ̓ ἀπομνημονευμάταν, 
Εἰπὲ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄρα καλὸν καὶ μργαλεῖοὸν 50 

νομίξεις εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ ἢ πόλει κτῆμα, " ἐλευϑερίαν; 
Ὡς οἷόν τέ γε μάλιστα, ἔφη. Ὅστις οὖν ἄρχεται ὑπὸ τῶν 
τοῦ σώματος ἡδονῶν, καὶ διὰ ταύτας μὴ δύναται πράττειν 

Β τι δαιμόνιον) τις δαιμόνιος, Ἀ οὐκ οἶσθε Α. εἰ Β. εαὐδ΄εἴεΣ- 
ΤΥΐηο. 486 ἃ πὶ. 8. Ψψι ρο., ον, οὔκ. 
ο τοσούτῳ] τοσοῦτον Β. τι. Ρ. ὶ τὸ] τοῦ Α. Β. πἴογαιθ πὶ. 8. 

κ καιρὸν] χόρον Α. οχ οπί, Β 
ἀ ἤμι] εἴη Β. πι. ». Τχίπο. τ. 
6 καιρὺν] κόρον.Α. Β. πι. δ. ] .Ἕ" τὸν Τειπο. 
ἔ ἐμπιμαλᾶσϑαι ἐμκίπλασϑαι 

Β, πι. δ. 45. 

4 πείθοντα] ἀναπείθοντα Α. Β. ἃ 815΄Α. 5ςἷ]. ΙΝ. 5, 2. 
πὶ. 8. φυλάττεσθαι," μὴ πεινῶν- » πόλει οπι. Α. πόλεε καὶ κεῆ- 
τα ἐσθίειν Ὑτίμο, εἰ πποχ διψῶν- μα Ὑυΐις, Β. ᾿»"". ρ. 
τα--- γάστερα. ο᾽ἐφευθερί μν»] ἐλονθέριον Α. 
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τὰ βέλτιστα, " νομέξεις τοῦτον ἐλεύθερον εἶναι; Ἥκιστα, ἔφη. 
Ἴσως γὰρ ἐλεύθερον φαίνεταί ὅσοι τὸ πράττειν τὰ βέλτιστα" 
εἶτα τὸ ἔχειν τοὺς κωλύσονταρ τὸ ταῦτα ποιεῖν ἀνελεύϑερον 

162 νομίζει; Παντάπασιν, ἔφη. " Παντάπασιν ὧρά σοι δοκοῦ- 
σιν οἱ ἀχρατεῖς ἀνελεύϑεροι εἶναι; Νὴ τὸν 41 εἰκότωρ, Πό- 
τερα δέ σοι δοχοῦσιν οὗ ἀκρατεῖς κωλύεσθαι μόνον τὰ κάξ- 
λιότα πράττειν, ἢ καὶ ἀναγχάζεσθαι τὰ αἴσχιστα ποιεῖν; 
Οὐδὲν ἧττον ἔμοιγ᾽, ἔφη, δοκοῦσι ταῦτα ἀναγκάζεσθαι, ἣ 
ἐχεῖνα κωλύεσθαι. Ποίους δέ τινας δεσπόταῤ' ἡγῇ τοὺς τὰ 
μὲν ἄριστα κωλύοντας, τὰ δὲ κάκιστα ἀναγκάζοντας; Ὥς 
δυνατὸν νὴ “4, ἔφη, κακίστους. “Ζουλείαν Ἢ δὺ ποίαν χαχί- 

᾿Ἰόστην νομίξεις εἶναι; Ἐγὼ μὲν, ἔφη, τὴν δπαρὰ τοῖς καχίστοις 
δεσπόταις. Τὴν κακίστην ἄρα δουλείαν οἱ ἀκρατεῖς δου- 
λεύουσιν; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Σοφίαν δὲ τὸ μέγιστον ἀγα- 
ϑὸν οὔ δοκεῖ σοι ἀπείργουσα τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀκρασία εἰς 
τοὐναντίον αὐτοὺς ἐμβάλλειν; ἢ οὐ δοκεῖ σοι προσέχειν τε 
τοῖς ὠφελοῦσι καὶ καταμανϑάνειν αὐτὰ κωλύειν, ἀφέλ- 
κουσα ἐπὶ τὰ ἡδέα; καὶ πολλάκις αἰσθανομένους τῶν ἀγα- 
ϑῶν τε καὶ τῶν κακῶν ἐχπλήξασα ποιεῖν τὸ χεῖρον ἀντὶ 

φοτοῦ βελτίονος αἱρεῖσθαι; Γίνεται τοῦτο ᾿ ἔφη. Σωφρο- 
(85θ)σύνην δὲ, ὦ Εὐθύδημε, τίνι ἂν φαίημεν ἧττον ἢ τῷ ἀχρα- 

τεῖ προσήκειν; αὐτὰ γὰρ δήπου τὰ ἐναντία σωφροσύνης καὶ 
ἀκρασίας ἔργα ἐστίν. “Ομολογῶ καὶ τοῦτο, ἔφη. Τοῦ δ᾽ 
ἐπιμελεῖσθαι ὧν προσήκει, οἴει τὶ ἢ χωλυτικώτερον ἀκρασίας 
εἷναι; Οὔκουν ἔγωγε, ' ἔφη. Τοῦ δὲ ἀντὶ τῶν ὠφελούντων τὰ 
βλάπτοντα προαιρεῖσϑαι ποιοῦντος, καὶ τούτων μὲν ἐπιμε- 

λεῖσϑαι, ἐκείνων δὲ ἀμελεῖν πείθοντος, καὶ τοῖς σωφρονοῦσι 
βοτὰ ἐναντία ποιεῖν ἀναγκάζοντος, οἴει. τὶ ἀνθρώπῳ κάκιον 

εἶναι; Οὐδὲν, ἔφη. Οὐκ οὖν τὴν ἐγκράτειαν τῶν ἐναντίων 
ἢ τὴν ἀκρασίαν εἰκὸς τοῖς ἀνθρώποις αἰτίαν εἶναι; Πάνυ μὲν 

οὖν, ἔφη. Οὐκ οὖν καὶ τὸ τῶν ἐναντίων τὸ αἴτιον εἰκὸς ὄρι- 
ὅτον εἷναι; Εἰχκὸς γὰρ, ἔφη. Ἔοικεν ἄρα, ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, 
ἄριστον ἢ ἀνθρώπῳ ἐγκράτειαν εἶναι; Εἰκότως γὰρ, ἔφη, ὦ 

ἃ νομίξεις υδ 709 δὰ ἔχειν Βαροὲ ἔ παρὰ κ.} παρὰ τοῖς κ. Α. 
Β. ὧν πιδῦρ, ψομέξεις --- βέλτιστα κωλυτικώτερον 1 λυτικώτερον 
οπι. Τυϊαο. Οεδηόχί πιδσξο. 

6 παντάπασι») πανταπασί γ᾽ : ἔφη) φημι τίη. 

ἤ δὲ οτι. Α. Τυΐησ. κ ἀνϑρωπω ἀνϑρώπων Τείης. 



Ρ. 16. ΠΕΡΙΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ. 12. ᾿ 818. 

Σώχρατες. Ἐκεῖνο δ᾽, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἤδη πώποτε ἐνεϑυ- 
μήϑης; Ποῖον; ἔφη. Ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἡδέα, ἐφ᾽ ἅπερ μόνα 
δοκεῖ ἡ ἀχρασία τοὺς ἀνθρώπους ἄγειν, αὐτὴ μὲν οὐ δύναται 
ἄγειν, ἡ δ᾽ ἐγχράτεια πάντων μάλιστα ἥδεσθαι ποιεῖ. Πῷς;40 
ἔφη. Ὥσπερ ἡ μὲν ἀχρασία οὐκ ἐῶσα καρτερεῖν, οὔτε λι- 
μὸν, οὔτε δίψος, οὔτ᾽ ἀφροδισίων ἐπιθυμίαν, οὔτε ἀγρυ-. 
πνίαν, (δι᾽ ὧν μόνον ἔστιν ἡδέως μὲν φο γεῖν τε καὶ πιεῖν 
καὶ ἀφροδισιάσαι, ἡδέως δ᾽ ἀναπαύσασθϑαί τὸ καὶ κοιμηϑῆ- 
νας, ἢ χαὶ περιμείναντας καὶ ἀνασχομένους ἕως ἂν ταῦτα 
ὡς ἕνι ἥδιστα γένηται.) κωλύει τοῖς ἀναγκαιοτάτοις τὸ καὶ 
συνεχεστάτοις " ἀξιολόγως ἥδεσθαι. Ἢ δ᾽ ἐγκράτεια μόνη 
ποιοῦσα καρτερεῖν τὰ εἰρημένα, μόνη καὶ ἥδεσθαι ποιεῖ50 
ἀξίως μνήμης ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθῇ 
λέγεις. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦ μαϑεῖν τὶ καλὸν καὶ ἀγαθὸν. καὶ τοῦ 
ἐπιμεληθῆναι καὶ τῶν τοιούτων τυνὸς, δι᾽ ὧν ἄν τις καὶ 
τὸ ἑαυτοῦ σώμα καλῶς διοικήδειξ, καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον κα-(860) 
λῶς οἰκονομήσειε, καὶ φίλοις καὶ πόλει ὠφέλιμος γένοιτο, 
καὶ ἐχϑροὺς χρατήσειεν, ἀφ᾽ ὧν οὐ μόνον ὠφέλεια, ἀλλὰ καὶ 
ἡδοναὶ μέγισται γίγνονται, οἵ " μὲν ἐγχρατεῖς ἀπολαύ- 
ουόσι πράττοντες αὐτὰ, οἱ δὰ ἀκρατεῖς οὐδενὸς μετέχουσι" τῷ 168 
γὰρ ἂν ἧττον φήσαιμεν τῶν τοιούτων προσήκειν, ἢ ᾧ ἥκιστα 
ἔξεστι ταῦτα πράττειν, κατεχομένῳ “ ἐπὶ τῷ σπουδάξειν 
περὶ τὰς ἐγγυτάτω ἡδονάς; Καὶ ὁ Εὐθύδημος, “Ζ΄οκεῖς μοι, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, λέγειν, " ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν διὰ τοῦ 
σώματος ἡδονῶν πάμπαν οὐδεμιᾶς ἀρετῆς " προσήκει. Τί γὰρ. 
διαφέρει, ὦ Εὐθύδημε, ἄνϑρωπος ἀκρατὴς θηρίου τοῦ ᾿ ἀκρα-1ο 
τεστάτου; “ὅστις γὰρ τὰ μὲν κράτιστα μὴ σχοπεῖ, τὰ ἥδι- 
ὅτα δ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖ ποιεῖν, τί ἂν δ΄ διαφέροι 
τῶν ἀφρονεστάτων βοσκημάτων; ἀλλὰ “ τοῖς ἐγκρατέσι μό- 
νοις ἕξεστε σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πραγμάτων, καὶ λόγῳ 
καὶ ἔργῳ, Ὑ χαὶ διαλέγοντας " κατὰ γένη τὰ μὲν ἀγαϑὰ προ- 

1 ὥσπερ] οἱ. Α. Τσίηο. ὁ προσήκει] προσήκειν Δ. 
τὰ καὶ περιμείνανταρ 1 καὶ Οχ. τ ἀκρατεστάτου)] οἀμαϑεστάτου 
1η6. Α΄ δ:ΟΣΙ πιᾶσρο. 
ἢ ἀξιολόγοις) ἀξιολόγως Α. Ττῖπε. ὦ ὅστις] οὗτος Α. 
ο μὲν γὰρ] γὰρ οπι. Α. Τχίμσ. νν διαφέροι) δεαφέρει Α, 
Ῥ ἧττον] Α. πι. Ρ. Ρομξ δωΐβ χ τοῖρ] τοι Β. πὶ. ρ. Τυΐῃσ. 

προσήκειν. “ἫΝ Υ διαλέγονταρ) καὶ διαλέγονταρ 
4 ἐπὶ τῷ] ἐπὶ το ΤὙσίπο. Α. Τὸ . Ττίηο. 
τ ὡς οὔ. ΑΔ. : καὶ τὰ] καεὼ Α. Τυχίηο. 
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814 ΙΩΑΝΝΘΡ ΣΤΟΒΑΙΟΤ. 1018. 
αιρεῖσϑαι, τῶν δὲ κακῶν ἀπέχεσθαι. καὶ οὕτως, ἔφη, ἀρί- 

᾿ὅτους τὸ καὶ εὐδαιμονεστάτους ἄνδρας γίγνεσθαι, καὶ δια- 
λέγεσϑαι δυνατωτάτους. Ἔφη δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι ὀνομα- 
σθῆναι ἐκ τοῦ συνιόντας κοινῇ βουλεύεσθαι διαλέγοντας κα- 

τὰ γένη τὰ φράγματα. 

ΠΈΡΙ 4ΚΡΑΣ14Σ. 1Η. 

4." Σοφοκλέους. 
Τί ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς; ; πᾶς γὰρ οἰνωθεὶς ἀνὴρ 

80 ἥσσων μὲν ὀργῆς ἔστι, τοῦ δὲ νοῦ κενός. 

(361)" φιλεῖ δὲ πολλὴν γλῶσσαν ἐκχέας μάτην, 
ἄχων ἀκούειν, οὗς ἑκὼν εἶπεν κακῶς. 

2 " Σκληρίου. 
Ὡς οὐχ ἀνεχτὸς, ὅστις ἢ πάροινος ὧν, 

ἢ καὶ μεμηνὼς, εἰς μὲν αὐτὸν ἀσφαλὴς 
᾿ ἀεί ποτ᾽ ἐστὶν, εἰς δὲ τοὺς " πέλας νοσεῖ. 

38 "᾿Ερατοσϑένους. 
Οἷνύς ὅ τοι πυρὶ ἶσον ἔχει μένος, εὐτ᾽ ἂν ἐς ἄνδρα 

ἔλθῃ. κυμαίνει δ᾽ οἷα Μίβυόσαν ἅλα 
βορρῆς ἠὲ νότος, " τὰ δὲ καὶ χεχρυμμένα φαίνει 

40 βυσσόϑεν, “ ἐκ δ᾽ ἀνδρῶν πάντ᾽ ἐτίναξε νόον. 

4 " Μενάνδρου. 
Ὁ πολὺς ἄκρατος, ὀλίγ᾽ ἀναγκάζει φρονεῖν. 

δ" Οὐ γὰρ τὸ κλῆϑος, ἂν σκοπῇ τις, τοῦ ποτοῦ 

ποιεῖ παροινεῖν, τοῦ ἢ πιόντος δ᾽ ἡ φύσις. 

6 " Φιλήμονος. 

ι. Βοία οὐϊυτν οἷνός τι. Αἴ ἀρυὰ ΑἰΒο- , 

ἃ ϑἰς Α, Ὑτχίπο. Ἐσαρπι. ἐπα. 14. παθυτὶ ΤΙ. [Ρ. 56. Ε.] οἶνός τοι. 
» ΟἸοπιθης ΑἸοχ. ῥδδί. 11. 113. 

σποτιῦς δηποῖ. Μ88, ἐπανεῖς --- 
ἧσσον Ττὶπα. 

10. κακῶς] λόγους Β. π:. 6. 

ς τὰ δὲ καὶ] Αριυὰ Αἰβεπδδυπη 
εὼ δέ τοι. Οποτισς. 

ἃ ἐκ δ᾽ ἐπὶ δ᾽ Β. πι. Ρ. Ττίπο, 

᾿ τι δ᾽ ΟἹ : ο 
8. δῖος Α. ΤΗπο. ἃ ϑὶς Α. Τείμο. ΟἹοχὶς. Ρ. 310. 

" πέλας) πολλοὺς Α. . 

ΓῚ ΠΝ Ῥγδεοδά. 7ιηπρὶὶ Ττιης. 

ἃ 8516 Α.1 Ταίπα. 5 } πένοντος νιιϊΐβο. 

Ὁ τῷ πυρὶ] 118 εἴϊαι Ηεεγ οἶδ 6. 
ἧπ νόος γαρθηκιώντες. ψΨιυιϊΐβᾳο ἃ δὶς Α. Ἑτίης, ΟΙοσις. Ρ. 5}. 



Ὁ. 164. ΠΕΡΙ ΆΑΚΡΑΣΊΙΑΣ. ΙΗ. 81ὅ 

» Τί (δὴ) ξῆν ὄφελος ᾧ μᾷ ̓ στι τὸ. ξῆν εἰδέναι; 

75 ᾿,Α4λλ᾽ οἶνος ἦν' οὐδεὶς δὲ μεϑύων, -ἂν σχοπῆῇς, 
ὃς οὐχὶ δοῦλός ἐστι τοῦ πεπωκέϑαι. 

ὅσα μ᾽ οὗτος ἠνάγκαξεν, ἐποίουν ταῦτ᾽ ἐγώ. 
ὁ πονηρὸς οἶνος οὗτός ἐστι, Νικοφῶν. 

8 " Τοῦ αὐτοῦ. 

“ἅπας πονηρὸς οἶνος ὁ πολὺς ἔστ᾽ ἀεί. 

9 . Τοῦ αὐτοῦ. 

(362) 

ἐμέϑυον ἱκανὴ πρόφασις εἰς δ᾽ ἁμαρτάνειν. 

10 5" Θεόγνιδος. 
Πολλῷ τοι πλέονας λιμοῦ κόρος ὥλεσεν ἤδη 

ἄνδρας, ὅδοι μοίρης πλεῦν᾽ ἐθέλουσιν ἔχειν. 

11 " Τοῦ αὐτοῦ. 

" Αἰσχρόν τοι μεϑύοντα παρ᾽ ἀνδράσι " νήφοσιν εἶναι, 
αἰσχρὸν “ δ᾽ εἰ νήφων πὰρ μεϑύουσι μένει.:, 

12 " Τοῦ αὐτοῦ. 

Οἶνος πινόμενος πουλὺς, κακός" ἣν δέ τις αὐτὸν - 
πίνῃ ἐπισταμένως, οὐ κακὸς, ἀλ᾽λ᾽ ἀγαϑός. 

13 " Αἰσχύλου. 

Κάτοπτρον εἴδους χαλκός ἐστ᾽, οἶνος δὲ νοῦ. 

1 « Θεόγνιδοβ. “΄ 

Ὃς δ᾽ ἂν ὑπερβάλλῃ πόσιος μέτρον, οὐκέτ᾽ ἐκεῖνος 
τῆς αὐτοῦ γλώσσης καρτερὸς, οὐδὲ νόου. 

᾿ μυϑεῖται δ᾽ ἀπάλαμνα, τὰ ᾿ νήφοσι γίνεται αἰσχρὰ, 
αἰδεῖται δ᾽ ἕρδων οὐδὲν, ὅτ᾽ ἂν μεϑύῃ, 

Ῥ τὶ δὴ ζῆν] Ιπάιιχὶ δὴ φυοᾶ 
ἧπ νιυϊκαῖῖα διιρεσοσζαῖ, σβοτιῦδ. 

ἃ ὐπὶ ργαοϑούά. ϊαπρὶς Ψτῖηο. 

8 δὶς Α, Ποθεὲ Ἰϑιωσοα Τχΐδο, 

ἃ δὶ. Α. εοεῖ Ἰοπιπιδ Ττδο. 

10. 
8 ὅ10 Α. Τυῖμο, 86. ν. 606. 

11 
8 ὅ516Α. 86. ν. 657. Ὠθδεὶ 1επι- 

τ8 ΤΥΠΟ. 
» αἰσχρὸν) ἐχθρὸν ἴθ. υαἱχοαιιθ 

γογϑῖ Οθεηουΐὶ σπαυρβο, Α. Αὐβθῃ, 
γοδδ. τι ὑ.ὸ τοὶ ὙΤσῖπο. 

ς νήφουσιν} νήφοσιν Οδεπεοχὶ 
ΣΠΑΥΒΟ, Α. οξδ.- 
ἃ δ᾽ οἵα. Ὑοῖδ. μένεε Α, Ρτὸ 

μένῃ. 
λ2. ᾿ 

ἃ ϑία Α, Ὠδοθεὶ ἰοπιπια ΤΎ ΠΟ, 
801]. ν. 609. 

ἕἷ 

ἃ δὶς Α. Ὑτηο. ὅς, Ετν, 15. 
14. 

8 δῖο Α. Ὑχίπο, 80. ν. 470. 
Β νήφουσι γίνεται"  ο5ε, νήφοσε. 

γίνεται Α. Β. πι. 860. 



86. Ὁ ΙΘΦΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΜΙΟΥ 

τὸ πρὶν ἐὼν σώφρων, τότε νήπιορ. ̓ Αλλὰ σὺ ταῦτα ' 
10 γιγνώσχων, μὴ πῖν᾽ οἶνον ὑκερβολάϑην᾽ 

(868) ἀλλ᾽ ἢ πρὶν μεθύειν υπανίστασο, μὴ " σὲ βιάσθω 
γαστὴρ, ὥστε κακὸν λάτριν ἐφημέριον: 

16 «4 Τοῦ αὐτοῦ. 

ΓΞ; ΚΒ " 

. 
" “ . 

΄ 
͵ 

΄ 

 Ἕ, 18. 

νἴάφρονος ἀνδρὸς ἄγαν καὶ σώφρονος οἶνος, ὅτ᾽ ἂν δὴ 
αἰνῃ ὑπὲρ μέτρον, κοῦφον ἔθηκε νόον. 

46 Ἐν πυρὶ μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον ἴδριες ἄνδρες 
γιγνώσκουσ᾽ " ἀνδρὸς δ᾽ οἶνος ἔδειξε νόον, 

καὶ μάλα περ πινυτοῦ" κακότητα δὲ πᾶσαν ἐλέγχει, 
40 ὥστε καταισχύνειν καὶ τὸν ἐόντα. σοφόν. 

47 Οἰνοβαρέω κεφαλὴν, ᾿Ονομάκχριτδ, καί μὲ βιᾶται 
οἶνορ᾽ ἀτὰρ γνώμης οὐκέτ᾽ ἐγὼ ν ταμίης 

ἡμετέρης, τὸ δὲ δῶμα περιτρέχει" ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἀναστὰς 
πειρήσω, μή πῶς καὶ πόδας οἶνος ἔχῃ, 

καὶ νόον ἐν στήϑεσσι" δέδοικα δὲ μή τι μάταιον 
ἔρξω ϑωρηχϑεὶς, καὶ μέγ᾽ ὄνειδος ἔχω. 

18 5" Ὁμήρου. 
80 Οἷνος δὲ πολύφρονά περ μάλ᾽ ἀεῖδαι, 

καί ϑ᾽ ἁπαλὸν γελάσαι, καί τ᾽ ὀρχήσασϑαι ἀνῆκε, 
καί τι ἔπος Ὁ προέηκεν, ὅπερ τ᾽ ἄρρητον ἄμεινον. 

19 « Μενάνδρου. 
Χαλεπὸν ὅτ᾽ ἄν τις ὧν Ὁ πίῃ πλέον λαλῇ, 

μηδὲν κατειδὼς, ἀλλὰ προσποιούμενος. 
50 « Εὐριπίδου “γῆς. 

Νῦν δ᾽ οἶνος ἐξέστησέ μ᾽ ὁμολογῶ δέ σε 
ἀδικεῖν, " τὸ δ᾽ ἀδίχημ᾽ ἐγένετ᾽ οὐχ ἑχούσιον. 

(8364)1 « Φιλιππίδου. 

α 6] δὲ Α. Ττίηο. Ῥδι]]ο δηῖθ  Σ0. 
1. μεθύειν, ργχο μεϑύων. ᾿ α δὶς Α. Το, ΟΙοεῖο. 

Β πίῃ) πίνῃ Ὑτῖης. Οοπη. Μ458. 15. 
᾿ 8 ϑῖο Α᾿ ν. 407). ἢ θθδὲ ἰοπχαια 
Τυὶμπσ, 30. 

ἃ ταμίης ἡμενέρης] ταμίν ὁ με- δου Τ 

Ῥ. 5310. 

ΓῚ δἰς ΑΔ, ἘΣ 8. δίπιρὶ]. Ευριπί- 

τέρης Ττίης, Ρ τὸ δ᾽ δ [1 Μϑ. Α. νυἷρϑ πιδ- 
18 

ἃ 5ὶς Α. αὐίανυ θα. ΚΖ. 4 
Ὁ προέηκεν} προέειπεν Β. 405. Ρ- 

προέοικεν Ὑτίηο. α ὅϑὶς Α. Ὑχμο, 

ο δρθροςῖ δ΄. Οποτισξ. δὶο Τσχίπο. 



ΠΕΡῚ ΑΚΡΑΣΙΑΣ. 1Η. 

ἔστιν, ἐμεθύσϑην πάτερ, λέγοντα [Ὁ νῦν.] 
ν, ὥστε " πρὸς σέ με συγγνώμης τυχεῖν. 
εἰς τὸν ἀσθενῇ βίᾳ τὶ, Πάμφιλε,. 40 
ὑβρίξειν, οὐχ ἁμαρτάνειν δοκεῖ. ' 

Πανυάσιδορ. 

᾿ ἄγε δὴ καὶ πῖν᾽, ἀρετὴ ἡ νύ τιρ ἔστι καὶ αὐτὴ, 
νδρῶν πολὺ πλεῖστον ἐν εἰλαπίνῃ μέθυ πίνῃ 
ἐπισταμένως, ἅμα τ᾽ ἄλλον φῶτα " κελεύῃ. 
ἀὅστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ ἐν πολέμῳ "“ ϑοὸς ἀνὴρ 

᾿ διέπων ταλαπενϑέας, ἶ ἔνϑα δὲ παῦροι 
ον τελέϑουσι, μένουσί τε ϑοῦρον "Ἄρηα. ν 50 
᾿ ἐγὼ ϑείμην ἶσον κλέος, ὅστ᾽ ἐνὶ δαιτὲ ᾿ 
ν παρεὼν, ἅμα τ᾽ ἄλλον λαὸν δ ἀνώγῃ. 
μοι ξώειν γε δοκεῖ βροτὸς, οὐδὲ βιῶναι 
ὉιΟ βίον ταλασίφρονος, ὅστις ἀπ᾽ οἴνου 
ἐρητύσας πίνει ποτὸν ἢ ἄλλο νεόφρων. 
ἀρ πυρὶ ἶσον ἐπιχϑονίοισιν ὄνειαρ 
ἀλεξίκακον, ᾿πάσης συνοπηδὸν ἀοιδῆς. 

δι17᾽ 

γὰρ ϑαλίης ἱερὸν μέρος, ἀγλαΐης τε, (865) 
ροιτυπίης, ἐν δ᾽ ἱμερτῆς φιλότητος. 165 
τὸ μὲν θήρης, καὶ δυσφοσύνης ἀλεγεινῆς.) 

οπι. Α. Το. Αδαάϊάϊε 
ἴῃ οὐ, ῥυίωιδ 1545. 

; ἐμὲ) [τὰ σεοῖθ Μϑ. Α. 
υἷβο πρὸς σέ με. 
Ὸ αὶ ὃς σέ μὲ Οτοῖξίιι 
οὸὺὸς ἐμὲ, φᾳυοὰ δο ἱπ 
τ] Ογδεουσι πο νἱ- 

ρὸς πιυϊοῖαν π΄ πατρὸς, 
νῦν ουπὶ οἱ. ΒΟΝΗΚοηΐο 
ν τὰ νῦν, δε Θ: ἴα ἱῃ- 
πιοάδ δἷς δοτριίε: ᾽Εμε- 
πάτερ, οὔ δέον τὼ νῦν 
» ὥστε πατρὸς ἐμὲ συγ- 
υχεῖν. Γ. οὐκ ἔστιν.. 
εἰς τὸν ἀσϑενὴ κ. τ. 1. 
, ἘμΠρΡ. Ηἰρροὶ. 1546, 
ἴτας ἰάθιι 1 ποῖϊδ Μϑ85, 
ἔστιν " ἐ. π-. ἀέκων τὰ 

οὐχ ἑκὼν τὰ νῦν) ἢ. ὧσ- 
ς ἐμὲ σ. τ. (μου φυϊάοπι 
Δοπ Ῥοίεδὶ : οπλδιὲ 810: 
886 }Ρ6, ἱπίοτιποᾶία: νυἱὰ, 
8, 4.86 ἈΤΟχπι8 ΡΥΔΘ- 
“. ὁ γὰρ “ 

Οπο- 

ἃ ϑ8ὶς Εγόροι. Παννασσίδου 
Τυΐποί Ὠεοεῖ Ἰοοι Α. 

Ὁ δέ τιρ0) νύ τις ὕόοεε. 
ΒΒ. τ. 66.. τις ὙΡ Ὑτῖδο. 

ο κελεύῃ κελόνει Ὗοδε. Ττΐηο, 
ἃ ὅστἼ δρ νοει. Ν. Ὑχίμο. 
9 ϑοὸὺρ) διὸ Β. τὰ. ρ. Ττίηο. ἡ 
ξ ἔνδα δὲ ], ἔνϑα τε Δῆμο. 

ἀνώγῃ) ἀνώγει 
ἔ ἄλλο νεόφρων] τω ̓ἐνεόφρων 

ῬΆσοκεν. ᾿ 
ὶ τ ταν ἃ ἀμήν .] Βοσείδ ποσ 

4υδπὶ αιοὰ δριὶ ΑἸ βεπδϑῖπι 16- 
ακἰτυΣ . 11. [ρ. 57. Α.} πάσῃ --- 
ἀνίῃ. Θποτεῦε, 

«ασης σ, ἀοιδῆς } πάσῃ σ. 
ἀοιδῇ ΑκΟΚκΕΝ. 

κ ἣν μὲν] ἐκ μὲν Β. 

1 Ῥαυθηῖποεὶ ἐποΐισα, πο Β6η6 
θα δάχασο μη γν Οπονπκ. 
ὦ Ποῖα ἱπ νι 8ιὲ6 δοαιζξην γο- 

διίε, ᾿Εν δέ τὰ μὲν Φ. κ- ὃ. ἐ. διὶ 

΄ 

Αχεϑι. 
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τῷ σε χρὴ παρὰ δαιτὶ "' δεδεγμένον εὔφρονι θυμῷ 
α«ίνειν, μηδὲ βορῇ κεχακωμένον ἠῦτε γῦπα 

1006 « 

2028 

Ἕ. 18. 

ἤσϑαι πλημμύροντα, λελασμένον εὐφροσυνάων. 
283 « Πυϑαχύρου. 
Ἐλεύϑερον ἀδύνατον εἶναι τὸν ἣ" πάϑεσι δουλεύοντα καὶ 

δ» - “ 
ὑπὸ παθὼν κχρατουμενον. 

94 «4 Χρυσίππου. 

96 δ᾽ Δναχάρσιδορ. 

Μικρὰν φασὶ μανίαν εἶναι τὴν μέϑην. 

Πυϑαγόρας ἔλεγε, τὴν μέϑην μανίας εἶναι μελέτην. 

᾿δνάχαρσις ἔφη, κιρναμένου χρατῆρορ ἐφεστίου, τὸν μὲν 
πρῶτον " ὑγιείαρ πίνεσϑαι᾽ τὸν δὲ δεύτερον, ἡδονῆς τὸν δὲ 
τρίτον, ὕβρεως τὸν δὲ τελευταῖον, μανίαρ. 

97 Δ᾽ Δντισϑένους. 
Τὰς μὴ κατὰ ϑύρας, φησὶν ὁ ̓Αντισθένης, εἰσιούσας ἀπο. 

.- λαύσεις δεήσει ἢ " σχασϑῆναι, ἢ ἐλλεβορισϑῆναι, ἢ πάντω; 
λιμαγχονηϑῆναι, κακὰς ἀμοιβὰς "“ ἐκτίνοντα τῆς προγεγενῃ: 

(ϑ6δ)μένης ἀπληστίας ἕνεκα μικρᾶς καὶ ὀλιγοχρονίου ἡδονῆς. 

Δ Πλουτάρχου ἐκ τοῦ Ὅτι καὶ γυναῖχα παιδευτέον. 

Τῷ " Διονύσῳ νάρϑηκα καὶ λήϑην συγκαϑιεροῦσιν, ὡς μὴ 
δέον μνημονεύειν τῶν ἐν οἴνῳ πλημμεληϑέντων, ἀλλὰ νου. 
ϑεσίας παιδικῆς δεομένων. “ἴϑι συνάδει καὶ τὸ, 

δ᾽ ἰυξαγῖιθ 658 δ ἃ δοϊοῖο 
δὐξουρί8. Νοαηθ δριιὰ Αἰδ6- 
πδοῦηι ὩΣ ἰάοπι πἷσ Ἰοςσιιθ οἱϊδ- 
ἴὰΥ αᾳιϊϊοσχιαι 6}18 Δρρᾶσαοῖ. σβο- 
τἰῦϑ. - 

τὰ δεδεγμένον] 666 εχ ΑἸΠΘη 860 
δεδευμένον. ΜίοΣ τεσῖϊαα Αἴμποιιδ6- 
τς βορῆς κεκορημένον. ΨΑΙΟΚΕΝ, 

25 
9" 

ἃ ϑὶς Α͂. Ὠεροβὶ Τυΐησ, 
» πάϑεσι δουλεύοντα τὸν πά- 

ϑεσι δουλεύοντα καὶ ὑκὸ παθῶν 
κρατούμενον Α. 

84- 
ἃ 851. ΔΑ. ΠὨοοδὶ Τυΐησ. 

25- 
ἃ Ὠροδὲ Α. οἰ. Μεπδᾷ. Ὀϊοῦ. 

Ἰρεσὶ. ΠῚ. 9. 

96. 

ἃ ϑίο Α. ἢθοδὲ Ἰα ΤΊ. 

Β ὑγείαρ] ὑγιείας Α. εἰ Τοσ ὅ- 
βόεως. οὗ. Μεηᾶαρ. ΐορ. [μλετὶ. 

4Φ 103. 

3277. 

. ἃ ϑ8ὶς Α. Τυῖπε, 
" σχασϑῆγνγαι χασϑῆναι πιᾶγρὸ 

Οοβποχί. Μοχ ἢ ἐλλεβορισϑῆναι 
Ῥαθοὶ Α. ἰὼ τπᾶΥρ. ΝίαδΘ δηρ 

. ῶ. 

᾿ ξ 
ς ἐχτείνοντα] ἐκτείψοντα Α. ἐκ- 

είνοντα Β, Ὧν. δες. 

48. 

ἃ ϑ8ὶο Ττίπο, Πδοεξ Ἰοσης Α. 
νι ϑδυπιρος. 1. 1. 9. ὅ6ι2. Ὦ. 
Εγδρπι. ΧΧΙ, 

» διοφυσίῳ] διονύσφ Β. οι:. 
ς ὡρ--᾿νημοσύναν ποτόν. Ττῖδς. " 

Επτριαὶς Ἰοδιιδ δεὲ Ογχοεῖ. 213. 



ΝΗΝΕΝ ΎᾺΗΝΕΞΕΞ 

ἵ 

ν. 106. ΠΕΡῚ ἌΚΡΑΣΙΑΣ,. 1Η. 819. 

Μισῶ μνήμονα συμπύταν. λ 

Ὁ δ᾽ ̓Εὐριπίδης τῶν ἀτόπων τὴν λήθην δοφὴν εἴφηκε. 

99 « Πλάτωνος. 

Μεϑύων κυβερνήτης. καὶ πᾶς παντὸς ἄρχων ἀνατρέπει πάν- 
τις, εἴτε πλοῖον, εἴτε ἄρμα, εἴτε στρατόπεδον, εἴτε ὅ τι ποτὲ 
εἴη τὸ κυβερνώμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ. ᾿ 

80 «4 Τοῦ αὐτοῦ. 

᾿ Οὐ μόνον, ὡς ἔοικεν, ὁ γίρων δὶς φαῖς γίνοιτ᾽ ἄν, ἀλλὰ 80 
καὶ ὁ μεϑυσῦ είς. 

381. « 4ημοκρίτου. 

"Ὑγιείην εὐχαῖς παρὰ ϑεῶν αἰτέονται ἄνθρωποι, τὴν δὲ 
ταύτης δύναμιν “παρ᾽ ἑαυτοῖς ἔχοντες οὐκ ἴσασιν" ἀκρασίῃ 
δὲ τἀναντία πρήσσοντες, αὐτοὶ προδόται τῆς ὑγείης τῇσιν 
ἐπιϑυμίῃσι γίγνονται. 

892 ἃ Πλουτάρχου ἐκ τοῦ Ὅτι καὶ γυναῖκα παιδευτέον. 
»᾽Δμαϑίην, ὥς φησιν Ἡράκλειτος, καὶ ἄλλως κρύπτειν 

᾿ ἔργον ἐστὶν, ἐν οἴνῳ' δὲ χαλεπώτερον" καὶ Πλάτων δέ φη- 
συν ἐν οἴνῳ τὰ ἤϑη φανερὰ γίγνεσθαι. “Ὥσπερ καὶ Ὅμηρος, 

οὐδὲ τραπέζῃ (367) 
4 γ»νώτην ἀλλήλων. ΠῚ 40 

83 "Τοῦ αὐτοῦ. 

Σοφοκλῆς ἐμέμφετο “ἰσχύλῳ, ὅτι μεθύων ἔγραφε" καὶ γὰρ 
εἰ τὰ δέοντα ποιεῖ, φησὶν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰδώς γε. 
84 " Πυϑαγόρον. 

Πυϑαγόρας ὃ ἐρωτηθεὶς, πῶς ἂν οἱνόφλυξ τοῦ μεϑύειν 

39. 52, 
ἃ ϑ:|. Α. Της. Γ[6ρ8. 1. Ρ.646, ἃ ϑῖ5 Α. ϑὲηιρῖ, Πλουτάρχου 

50. Τυΐης, γιὰ Ἐν. ΧΧΙ], 
8 8ϊ. Α.- Ὠθϑεξ Ἰαπια Τυῖηο. 

Τιοςιις δεῖ Ῥ]δϑιοι 5 (οἷο, δρυὰ 
8.) 01] 5ἴαπὶ Ατίεορἢ. ΝῊΡ. 1419. 
εἰτδι!, λιάϊοθ ΕἸδοόμορο δὰ ΑθβοΒὶ- 

᾿ πὶθ ϑοογαῖ. 1218]. δ' Ῥ. 115. 

ἃ 81. Α. Τίνος 
αἰνειν 

}» ὑγιείην εὐχαῖρ] ὑγιεινὴν εὖ- 
χὴν ΑΔ. Β. ὑγιεινὴν εὐχὴν Ν. Ττὶ, 
νοεῖ. ΟΝ 

ς παρ) ἐν 
πο. 

νοεβ. παρ᾽ ἑαυτῆς 

Ῥ ἀμαθίαν) ἀμαθίην Νοεε. 
ς ὥσπερ --αλλοδαπῇ οπι. Ἰτηο, 

οἱ οτγϑᾶο Ν.. 
ὰ γνωτὴν αἀλλοδαπῇ 1 γνωτὴν 

ἀλλ᾽ ἢ δώην Α. ἙἘπιοηάαν!ξ 6χ 
Οἀγε:. ὦ. 55. ννγΓΘΩΒδοβίας. 

6 
ἃ 8ϊο Α. Ὦ εεῖ Ἴοπααα Ὑτίηο, 

34. 
ἃ 835 Α. Ὠροοεὶ Ἰοππιδ Ττίπο. 

ἘΠ αρατοδο τί δος Ὑνγειεηρ δ. 
» ἐφωτηθεὶς «. ἃ. ο.} ἐρωτη- 



820 ΤΩΑΝΝΟῚΥ ΣΤΟΒΑΗΙΟΥ Ὑ. 18. 

παύσαιτο᾽ Εἰ συνεχῶρ, ἔφη, ϑεωροίη τὰ ὑπ᾿ " αὐτοῦ πρασ. 
σόμενα. 

86 ᾿Δνάχαρσις "ἔφη, ἐρωτηϑεὶς, πῶς ἄν τις μὴ μεθύ. 
σχοιτο' "Εἰ, φησὶν, ὁρῴη τοὺρ μεθύονταρ οἷα ποιοῦ- 
σιν. 

86 "«“Ἰ)ημοκχρίτου. 
50 “Ὅσοι ἀπὸ γαστρὸς τὰς ἡδονὰς ποιέονται, ὑπερβεβληχότες 

τὸν καιρὸν, ἐπὶ βρώσεσιν ἢ πόσεσιν ἢ ἀφροδισίοις, ἐν τοῖσι 
πᾶσιν αἴ μὲν ἡδοναὶ βραχεῖαί τε καὶ δι᾽ ὀλίγου γίνονται, 
ὁκόσον ἂν χρύνον ἐσθίωσιν ἢ πίνωσιν, αἴ δὲ λῦπαι πολλαί. 
Τοῦτο μὲν γὰρ τὸ ἐπιθυμεῖν ἀεὶ τῶν αὐτῶν πάρεστι, καὶ 
ὁχότ᾽ ἂν γένηται, ὁκοίων ἐπιθυμέουσι, διὰ ταχέος τε ἡ ἡδονὴ 
παροίχεται, καὶ οὐδὲν ἐν " αὐτοῖσι χρηστόν ἔστιν, ἀλλ᾽ ἡ 
τέρψις βραχεῖα, καὶ αὖϑις τῶν αὐτὼν δεῖ. 

87 " Πλάτωνος.. 

166 “Θστις σῶμα ϑεραπεύει, τὸ ἑαυτοῦ οὐχ ἑαυτὸν ϑερακπεύει᾽ 
(868)δὅστις δὲ χρήματα, οὔϑ᾽ ἑαυτὸν, οὔτε τὰ ἑαυτοῦ, ὃ" ἀλλ᾽ ἔτι 

σορρωτέρω τῶν ἑαυτοῦ. 

88 ",Μουσωνίου ἐκ τοῦ Περὶ Τροφῆς. 
“Αἴσχιστον, ἔφη, γαστριμαργία καὶ ὀψοφαγία ἐστὶν, οὐχ 

ἀντερεῖ οὐδείς. Σχοποῦντας δὲ ὅπως διαφεύξωνται ταῦτα, πά. 
νυ ὀλίγους ἤσϑημαι ἐγώ" τοὺς δὲ πολλοὺς ὁρῶ καὶ " ἀπόντων 
ὀρεγομένους τῶν τοιούτων βρωμάτων, καὶ παρόντων " ἀπέχε- 

1ιοσϑαι μὴ δυναμένους, καὶ χρωμένους αὐτοῖς, ὅτ᾽ ἂν χρῶνται, 
ἀφειδῶς, ὡς καὶ πρὸς βλάβην χρῇῆσϑαι τὴν τοῦ σώματος. Καί. 
τοι γαστριμαργία τί ἂν εἴη ἄλλο, ἢ ἀκρασία περὶ τροφὴν, δι’ 
ἣν ἄνθρωποι τὸ ἡδὺ τὸ ἐν σίτῳ τοῦ ὠφελίμου προτιμῶσι; 

θεὶς ὑπό τινος οἰνόφλυγος πῶς ἢ τέρψις το ἢ τι αὐταῖς δι 
ἂν τ. μ. Α. Β. ΤΏ. 8. Σαδ30. 

ς αὐτοῦ] αὐτῶν ΑΔ. 57. 

ἃ 81:9. Α. εοοεῖ Ἰοπλπια ΤΎΪΠΟ. 
Ὁ ἀλλ᾽ ἐ. π. τ. ἑ. Βαβοὶ Α, ἱπ: 55. 

ἃ ἔφη οτι. ἃ. νυν. Μεπδᾷ. δὰ ΤΟΙ Ἰἰποδ8. ἔτε εὰ π. Β. 
ιοξ. ΚΑΝΝ Ι. τοξ. 

Ρ εἴ φησιν} ἔφη 'εἰ ο56. ἔφη- 58. 
σεν Α. φησιν οἱ. ὙΣΊηΟ. 

ἃ 81. Α. ἐκ ταῖν π. τ. Ἰτίης. 
56. Β ἀπόντων) ἁπάντων Β. 

ἃ δε Ἰγμο. Ποοεὲ Ἰοοι Α. α. 
Ὁ αὐεοῖσι] αὐταῖσι Β. οἱ πιοχ ο ἀπέχεσθαι) ἐπέχεσϑαι Α. 

ι 



ρ. 166. ΠΕΡῚ ΑΚΡΑΣΙΑ͂Σ. 11. 521 

καὶ ὀφψοφαγία δ, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ ἀμετρία περὶ χρῆσιν 
“ὄψου. Πανταχοῦ δὲ κακὸν οὖσα ἡ ἀμετρία, “ἐν τοῖς μάλι- 
στα τῇδε τὴν ἑαυτῆς ἐπιδείκνυται φύσιν, παρεχομένη τοὺς 
ὀψοφᾶγους ἀντὶ ἀνθρώπων ὑσὶν ἢ κυσὶν ὁμοιουμένουρ τὴν 
λαβρότητα, καὶ εὐσχημονεῖν μὴ δυναμένους, "οὐ ταῖς χερ- 90 
σὶν, οὐ τοῖς ὄμμασιν, οὐ. τῇ καταπόσει' οὕτως ἄρα αὐτοὺς 
ἐξίστησιν ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐν ὄψῳ ἡδονῆς. Ὅτι μὲν δὴ οὕτως 

. ἔχειν πρὸς τροφὴν αἴσχιστόν ἐστι, γνώριμον, ἐν ᾧ γε ζώοις 
ἄφροσι μᾶλλον ἢ ἀνϑρώποϊς φρονίμοις ὁμοιούμεϑα. ΜΑἱσ- 
χίστου δὲ τούτον ὄντος, κάλλιστον ἂν εἴη τοὐναντίον, τάξει, 
καὶ κοσμίως ἐσθίειν, καὶ τὴν σωφροσύνην ἐνταῦϑα ἐκιδείκ- 
ψυσϑαι πρῶτον, ἶ οὐκ ὃν ῥάδιον, ἀλλὰ δεόμενον πολλῆς ἐπι- 
μελείας καὶ 5 ἀσκήσεως [καθόλου "μὲν ἴσως τὸ σωφρονεῖν. 730 
' Διὰτί δὴ τοῦτο; ὅτε πολλῶν ἡδονῶν οὐσῶν, αἱ τὸν ἀνθϑρωπον(869) 
ἀνακείϑουσιν ἁμαρτάνειν καὶ ἐνδιδόναι αὐταῖς βιάζονται 
«αρὰ τὸ συμφέρον, δυσμαχωτάτη εἶναι ᾿ὠνδυνεύει πασῶν ἡ 
«ερὶ τροφὴν ἡδονή. Ταῖς μὲν γὰρ ἄλλαις ἡδοναῖς σπανιώ- 
τερον ὁμιλοῦμεν, καὶ ἐνίων γε μῆνας καὶ ἐνιαυτοὺς ὅλους ἀπέ- 
χεσθαι δυνάμεθα' ταύτης δὲ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν πάντως 

“ αειρᾶσθαι ἀνάγκη, καὶ τά γε πολλὰ, δὶς ἑκάστης ἡμέρας 40ο΄ 
οὐ γὰρ ἕνι ζῆν ἄλλως τὸ ἄνϑρωπον. “Ῥσϑ᾽ ὅσῳ πλεονάκις 
τῆς ἐν βρώσει ἡδονῆς πειρώμεθα, τοσούτῳ πλείους οἱ ἐνταῦ- 
ϑα κίνδυνοι. Καὶ μὴν καϑ᾽ ἑκάστην προσφορὰν τροφῆς, οὐχ 
εἷς κίνδυνος ἁμαρτήματος, ἀλλὰ πλείονες. Καὶ γὰρ ὁ " παρα- 
σλεῖον ἢ δεῖ ἐσθίων, ἁμαρτάνει" καὶ ὃ κατασπεύδων ἐν τῷ 
ἐσϑίειν, οὐδὲν ἧττον" καὶ ὁ μολυνόμενος ὑπὸ τοῦ ὄψου μᾶλ- 
λον ἢ χρὴ, καὶ ὁ τὰ ἡδίω τῶν ὑγιεινοτέρων βρώματα προτιμῶν, 
καὶ ὁ μὴ νέμων τὰ ἴσα τοῖς συνεσθίουσιν. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη 

ἃ δφον] ὄψον ἐσεὶν Α, υἱὶ Ῥοὲὲ 
δυναμένους τλαῖο τοροϊαπῖαν α0866- 
ἄδην ὁ δι ροσυοσρι. : 

4 οὐ ταῖς} ἐν ταῖς Β. 4᾽ 
ν 

διερίοαϊα εεὲ δοοῦθά. ἢ. 440. 
ϑοβονν. 
Ὦ καὶ καϑόλον Οφεποτΐ τῆδσβο. 

ἡ διὰ τῇ Αὐάο οὐ ἤκισεα δὲ 
ὃ 

ᾷ οὐχ ὃν] οὐχ ἂν Α. 

᾿ς 8 Ίὴ εοἷο Β. δρεεῖ καϑόλον μὲν 
ἕξεως τὸ σωφρονεῖν, ᾳιοὰ, ομηι 
Εἰοιιεπια εἰς οχ πιδιρίης δὰ οὐκ 

ῥὁᾳδιον (οιι: εἰ θ᾽εοίπι͵ 6860 
υἱάδαδῖιγ) τἰποἱδ ΠΟ] 18. 

ΒΊΟΒΑΕΙ ΥὙΣΟΟΒΠΣΟ. ὙΟΣ,. ἴ. 

«δορὶ τὴν τροφήν. Οπεν. ἐμ πραιᾷ. 

Κ παραπλείων ἤϑη.] παρὰ πλὰ.. 
ὃν ἤδη Αγεοι,, [Ἰεἱτἀῖδιγο 
ον. ἢ δεῖ ργτο ἤϑη οοπη)]. Οεφρμεσ. 
εἰ εἶς Β. εχ Οδεμοσὶ, τὸ μῥιιῖο, ἷ1-. 
Ῥτος ἢ χρὴ ϑομονίωθ 6 ἀμποραε 

Ἑλάωω . Μ 

ΣΧ Ὄ: 

ἐπλεῖ» . 



829 ΙΩΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 1.18. 

δ0τις ἁμαρτία αερὶ τροφὴν, ὅτ᾽ ἂν παρὰ καιφὸν προσφερώμε. 
ὃϑα αὐτὴν, καὶ δέον ἄλλο τι πράττειν, ἀφέμενοι τούτου, 
ἐσθίωμεν. Τοσούτων δὴ καὶ ἔτι ἄλλων ἁμαρτιῶν οὐσῶν περὶ 
τροφὴν, δεῖ μὲν ἁπασῶν καθαρεύειν αὐτῶν, καὶ 
ἔνοχον εἶναι τὸν μέλλοντα σωφρονήσειν. Καϑαρεύοι δ᾽ ἄν τις 
καὶ ἀναμάρτητος εἴη, ἀσκῶν καὶ ἐθίζων αὑτὸν αἱρεῖσϑαι σῖ- 

167 τον, οὐχ ἵνα ἥδηται, ἀλλ᾽ ἵνα τρέφηται, οὐδ᾽ ἵνα λεαίνηται 
τὴν κατάποσιν , ἀλλ᾽ ἵνα ῥωννύηται τὸ σῶμα. Καὶ γὰρ γέ 
γονεν ἡ μὲν κατάποσις, δίοδος εἶναι τροφῆς, οὐχ ἡδονῆς ὄρ- 
γανον᾽ ἢ δὲ γαστὴρ, τοῦ αὐτοῦ χάριν οὗπερ ἕνεχα καὶ φυ. 
τῷ παντὶ φίξα γέγονε. Καϑάπερ γὰρ ἐκεῖ τρέφει τὸ φυτὸν ἡ 
ῥίξα, ἀπὸ τῶν ἐκτὸς τὴν τροφὴν λαμβάνουσα. οὕτω τρέφει 
τὸ ξῶον ἡγαστὴρ, ἀπὸ τῶν εἰσφερομένων ἰ σίτων καὶ ποτῶν. 

(870) Ὥσπερ τε αὖ τούτοις διαμονῆς ἕνεχα συμβαίνει τρέφεσϑαι, 
τοχαὶ οὐχ ἡδονῆς" παραπλησίως καὶ ἡμῖν ξωῆς καὶ φάρμακον 
ἡ τροφὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἐστί. Διὸ καὶ προσήκει ἐσθίειν ἡμῖν ἵνα 
ζώμεν, οὐχ ἵνα ἡδώμεϑα, εἴ γε μέλλομεν "συστοιχεῖν ἀρίστῳ 
ὄντι τῷ λόγῳ Σωκράτους, ὃς ἔφη τοὺς μὲν πολλοὺς ἀνθρώ. 
πους ξῆν ἵ ἵνα ἐσθίωσιν, κ αὐτὸς δὲ ἐσθίειν ἵνα ξῇ. Ἱ Οὐ γὰρ δὴ 
ἐπιεικής τις βουλόμενος εἶναι ἄνϑρωπος, ἀξιώσει παραπλήσιός 
τις εἶναι τοῖς πολλοῖς, καὶ ξὴν "ἐπὶ τῷ ἐσθίειν" ὥσπερ ἐκεῖνοι 
ϑηρώμενοι ἐξ ἅπαντος τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς ἡδονήν. 

Ὅτι δὲ καὶ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν ἄνϑρωπον, τοῦ σώξεσϑαι 
Φοχάριν, οὐχὶ τοῦ ἤδεσθϑαι, σῖτα καὶ ποτὰ παρεσκεύασεν αὖ. 

τοῖς, μάϑοι τις ἂν ἐκεῖθεν μάλιστα. "Ἢ γὰρ δὴ τροφὴ ὅτε 

Ἰ οσἰτων) σιτίων Α. Β. πι. α. πλησίως καὶ ἡμῖν φάρμακον ἡ 
ΤΔ φάρμακον) καὶ φάρμακον τροφὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἐστί. ϑοπον. 

ὝΥυς, ζωῆς καὶ φάρμακον Α. Ατ- 
δε. Οδεποτὶ πᾶγρο. ΥΥ̓γι εΡ4- 
οἴλιι6 δὰ Ρ]ιίδγοῖ. [1. Ὁ. 169. Ἐ, 
Γαι ιιθη ἀτιπι Ριϊαῖ, λιμοῦ φαάρ- 
μακον ἢ τροφὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἐστίν. 
Οδεηεν. ἰπ πλῷ, δα, ρτίπιδο Ἷὐ- 
ἀο εἴοῖς τοὶ διαμονῆς. 

ΙΡ. Β. 6. γν. παραπλησίως 
καὶ ζωῆς φάρμαχον. Α. παραπλη- 
σίως καὶ ημῖν ζωῆς καὶ φ. υπὶιὶς 
ἀιιδ Ριις ἰεσιουριις, αἰΐετα, παρα- 
πλησίως καὶ ἡμῖν ζωῆς φάρμακον 
ἢ τροφή ἐστι: ΔΙίετα, παραπλησί- 
ος καὶ ξωῆς φάρμακον ἡ τροφὴ 
το} ἀνθρώπῳ ἐβδ, Απῖθα, παρα- 

ο συστοιχεὶν) στοιχεῖν Α. ΑΥΣ. 
Ὑστίμο. 

Ρ αὐτὸς] αὐτὸν οπιπθς τς. 
"ριιὰ δομουλιπί, αυοπιοὰο Ἰοβεῦ- 
ἀσπι ῥσγδαοθρῖς 7. Ῥοίίζογιις δὰ 
ΟἸοπιοπί. Αἱοχαπάν, Ῥδοα, 1Π. ρ. 
262. 6 Ἤδοηϊοπιὶα ϑοογαιὶς υἱὰθ 
Ῥίοροι. 1μδοτῖ, 11. 5ς. ᾿θίχας Με- 
ὨΔΕΊαπΙ, 
αἵ οὐ γὰρ ὑυδχυθ δὰ ἡδονὴν οπι. 

χ τῷ] ἐπὶ τῷ Ὑτσῖπο. 

8 ἡ γὰρ] καὶ γὰρ Β. αἱ πιὸχ 
δει. 



ΝΕ πε ΞΕΞΕΞΒΞΒΞ 

’ 

ρ: 167. ΠΕΡῚ ΑΚΡΑΣΤΖΑΣ. 1Η, 828 
ἐργάξεται μάλιστα τὸ ἑαυτῆς ἔργον, τότε οὐδαμῶρ "ἥδει τὸν 
ἄνθρωπον κατά τὸ τὴν πέψιν «αἱ γὴν ἀνάδοσιν, ἀλλὰ τρο- 
φόμεϑα μὲν τότε ὑπ᾽ αὐτῆς καὶ ῥωννύμεϑα' ἡδόμεθα δὲ "τό- 
τε οὐδεμίαν ἡδονὴν, καίτοι πλείων ὁ χρόνος οὗτός ἔστιν, 
ἢ “ἐν οὗ ἐσθίομεν. Ἔδει δέ γε, εἴπερ ὁ ϑεὸς ἡδονῆς χάριν 
τὴν τροφὴν ἐμηχανήσατο ἡμῖν, τὸν πλείω τοῦτον χρόνον ἤδεσ- 
ϑαι ἡμᾶς ὑπ᾽ αὐτῆς, καὶ οὐ. τὸν ἐλάχιστον ἐκεῖνον ἐν οὗ κα-30 
ταπίνομεν. ᾿4λλ᾽ ὅμως “χάριν ἐχείνου τοῦ ἐλαχίστου χγρό- 
νου, ὃν ἡδόμεθα, παρασκευὴ 7 μὲν ὄψων γίνεται μυρίων (871) 
πλεῖται δ᾽ ἡ θάλαττα μέχρι περάτων" μάγειροι δὲ γεωργῶν 
αερισπουδαστότεροί εἶσι" δεῖπνα δὲ παρατίθενταί τινες, ἀγρῶν 
ἀναλίσκοντες τιμὰς, καὶ ταῦτ οὐδαμῶς ὠφελουμένων τῶν 
σωμάτων ἐκ τῆς πολυτελείας τῶν βρωμάτων. Πᾶν γὰρ τοὐν- 
αντίον, οἱ ταῖς εὐτελεστάταις χρώμενοι τροφαῖς ἰσχυρό- 
τατοί εἰσι. Τοὺς γοῦν οἰκέτάς τῶν δεσποτῶν, καὶ τοὺς χω- 40 
θίτας τῶν ἀστικῶν, καὶ τοὺς πένητας τῶν πλουσίων, ἴδοις 
ἂν ὡς ἐπὶ τὸ " πλεῖστον ῥωμαλεωτέρους ὄντας, καὶ μᾶλλον 
μὲν πονεῖν δυναμένους, ἧττον δὲ κάμνοντας ἐν τοῖς ἔργοις, 
ψοσοῦντας δὲ σπανιώτερον, ἀνεχομένους δὲ εὐκολώτερον κρύ- 
ος, ϑάλπος, ἀγρυπνίαν, πᾶν εἴ τι " τοιοῦτον. Καίτοι κἂν ἐπί- 
δον ἢ τε πολυτελὴς καὶ ἡ ἢ εὐτελὴς τροφὴ ῥωννύῃ τὸ σῶμα, 
ὅμως αἱρετέον ἐστὶ τὴν εὐτελῆ, ὅτι αὕτη " σωφρονικωτέρα, 
καὶ πρέπει ἀνδρὶ ἀγαθῷ μᾶλλον, “ ἡ καὶ τὸ εὐπόριστον τοῦ 
δυσπορίστου, καὶ τὸ ἀπραγμάτευτων τοῦ μετὰ πραγμάτων, 50 
καὶ τὸ ἕτοιμον τοῦ ἀνετοίμου “ πρὸς τροφὴν πρεπωδέστερον 
τοῖς ἐπιεικέσιν. “Ἵνα δὲ συνελὼν εἴπω περὶ τροφῆς τὸ πᾶν, 
φημὶ δεῖν σκοπὸν μὲν αὐτῆς ποιεῖσθαι ὅ ὑγιείαν τὰ καὶ ἰσ- 
χὺν, ὡς τούτων μόνον ἕνεκα βρωτέον, ἃ δὴ δεῖται πολυτε- 

ἐ ἤδει) ἡδύνει Αγεθη. νἱὰ, ϑοϊπιπείδοτί Ιπᾶοχ Χοπορῆ. 
Ὁ τότε οὐδεμίαν] οὐδεμίαν τότ Μεπι. ἱπ ν. οὐτελής. 

α σωφρονεσεέρα) σωφρονικωτέ- 
ν ἐν ὦ ̓ δΡαὶ Α,, ἱπ πιατβ. οἵ. ρα Α. Αγεϑη. Β. τ. 8. Υἱὰθ ϑοβιηοὶ- 

ἐπ ἰοχίι, εοὰ δὶ διρτϑδο, ὅν. . οσιιπι δὰ Χουορῃ, Μεωι. 11. 
ΣΧ τὸ χαίρειν) χάριν Α. Β. πι. 10,5. - 

8. τὸ οπι. Ατο. ἰἰσίῃο. Β. Ν. ἃ οὐΓρΊ ἢ Οεεμοσὶ πιᾶσβο. ἢ Α. 
Υ μὲν] δὲ Αγεοπ. Ατ. Τχίηο. 
Σ πλῆθος] πλεῖστον Α. πιατ. ὀ β« πρὸὺρ) περὶ Α. Οεεμοσὶ ὕρᾶσβο. 

Β. πὶ. 8. Οοεμοσὶ πιασῷ. ὅσο "26. ϑο)]ιονὶ . 
ἃ τοιοῦτον) τοιοῦτο 'ΓΥΝΟ. “4 δεῖν) δὴ Ἀ. 
,Ὁ, εὐτελὴφ) λυσιτελὴς Α.Ν. Τας,  ἈΚᾳ ὑγείαν] υγιεέαν Δ. Χο 



(372) 

(518)6 
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λείας οὐδεμεᾶς" ἰσϑίοντα δ᾽ ἐπιμελεῖσθαι κύαμον τε καὶ μέ- 
τρον τοῦ προσήχοντος, καὶ τοῦ διαφέρειν ἀλεῖστον τῷ. τε 
ἀμολύντω καὶ τῷ σχολαίφ. 

1 "Εὐρικίδον ᾿Ανδρομάχης. 

ΠΕΡΙ͂ ἉΝΕΚΊΚΑΚΙΑΣ. 16. 

Σμικρᾶς ἀπ᾽ ἀρχῆς νεῖκος " ἀνθρώποις μέγα 
γλώσσ᾽ ἐκπορίξει. Τοῦτο δ᾽ οἱ δοφοὶ βροτῶν 

40ἐξευλαβοῦνται, μὴ φίλοις τεύχειν ἔριν. 

Φ 5 Φιλήμονος ᾿Επιδικαξομένου. 
"Ἤδιον οὐδὲν, οὐδὲ μουσικώτερον 

» ἔστ᾽, ἢ δύνασϑαι λοιδορούμενον φέρειν. 
ὁ λοιδορῶν γὰρ, ἂν ὁ λοιδορούμενος 
μὴ προσποιῆται, λοιδορεῖται " λοιδορῶν. 

8 "Εὐριπίδου ἔχ Πρωτεσιλάου. 
Ζυοῖν λεγόντοιν θατέρου ϑυμουμένου, 

ὦ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις, σοφώτερος. 
4 -" Δημοσϑένους. 

“4ημοσϑένης λοιδορουμένου τινὸς αὐτῷ, Οὐ συγκαταβαίνα, 
-εἶπεν, εἷς ἀγῶνα, ἐν ὦ ὁ ὑττώμενος τοῦ γικῶντός ἐστι 
κρείττων. 

ὅ κ8 λάτωνος. 

80 Πλάτων λοιδορούμενος ὑπό τινος, Αἕγε, ἔφη, κ κακῶς, ἐπεὶ 
καλῶς " οὐ μεμάϑηκαςρ. 

« ᾿ΔΜριστίχχου. 

α ϑ5ἷΐς Α. φοῖν νυ. 64ς. ϑ81::ρ]. 
Εὐριπίδου͵ Ττίηα. 

» ἀνθρώπου) ἀνδρώποις γοεῖ. 
Β. πὶ. 8. ρίυτοι ϑοδβονὶὶ. 

Φ. 

ἃ 1ῖδΔ. Οτοίϊυς δὲ ΟἹοσγίςυ 
502. υξ σιιργα ΧΙΠ. χι. ὦ, ἐπ 
τοῦ δικαζομένον Α. ἐκ δικαζομέ- 
ψῶν Νοδδ. ἐπ Ἑεαϊεαχοιίπεπο Ο68:. 
δπιρὶ. Φιλήμονος Ττΐης, Ρ]υϊΔχοῖ, 

" ΓΝ ἢ] ἐστι Ττίηο. 
ο αἰ ναῖε εὶς Πὰ πος οὐπὶ Μϑ. 

ὁ λοιδορών, ᾳυοὰ 

ἑπάϊοδηὶ ρτβεοοάορεία. Οκοῦτισε. 
ὃ Ἰερίτως πὰ Δ. μῇ τι. 

ἃ 8ἷο Α. τοὶ ἀπο σον ΡΘΩ ϊο- 
λ 

86 πρωτεσι. ΕΤ. 8. δέ]. Εύρ» 
«ἰδου της. 

4. 
ἃ 516 Α, Ὅδοει Ἰοδε Τ χίδς. 

5. 
ΓῚ δα Α. Ὡδοεῖ ἰεπιπια Ὑτιηο. 

αὖνοῦ οὔ Μεμάϑηκας] οὐκ ἔμαϑες 

δ. ᾿ 

ἃ 816 Α, Ὀεοθὲ Ἰοσῖποα Ταμο 



΄ ; β 
Ρ0168. - ΠΕΡῚ ΔΝΕΞΙΚΆΧΙΑΣ Ο. 59 ὅ 

“ ᾿Αοίστιππος, λοιϑοροῦντος Ὁ αὐτὸν τινὸς, ἔφη: Τοῦ μὲν 
λέγειν καχῶς σὺ χύριος εἶ, τοῦ δὲ δικαίως ἀχούειν ἐγώ. ᾿ 

« Πλουτάρχου ἐκ τοῦ ἡῶς ἔστιν ἀπ᾿ ἐχθρῶν ὠφελη- 
δῆναι 

5 ΑΔόγων δὲ. κουφοτάτον πράγμαϊος, βαρντάτη ζημία κα- 
τὰ τὸν ϑεῖον Πλάτωνα, καὶ παρὰ ϑεῶν ἕπεται καὶ παρ᾽ ἀν- 
ϑρώπων. Ἢ δὲ σιγὴ, πανταχοῦ μὲν ἀνυχεύϑυνον, (οὐ μύνον 
ἄδιψον, ὥς φησιν ᾿Ιπποκράτης) ἐν δὲ λοιδορίαις, σεμνὸν καὶ 
Σωχρατιχὸν, μᾶλλον δὲ Ἡράκλειον" " εἴ γὲ ψἀκεῖνας, 40 

δ οὐδ᾽ ὅσσον -μυίας στυγερῶν ἐμπάξετο μύϑων. 

. Πυϑαγόρου. 
;  δρέλην παιδείαν νόμιζε, δι’ ἧς δυνήσῃ φέρειν ἐκαιδευ. 
σίαν. 

9 « Εὐσεβίον. 
᾿θργῆς κρατέειν ἄφιστον ἐδίζειν ἑωυτὸν, μάλιστα μὲν καὶ 

«ροὸς τὸ μὴν εὐπετέως πρὸς αὐτῆς ξυγκινέεσθαι" εἰ δὲ μὴ, 
5 ἀλλ᾽ ὥστε γε πάντως μὴ τὸ καταναγχαζόμενον ὑπ᾿ αὐτῆς 
αὐτίκα, ἃ καὶ ἐν τῷ “ἀλογίσεῳφ ἀποκιμαλάναι, 
«0 " Σοφοκλέους «“ϊαντι. 

. Νικᾷ γὰρ ἡ ἀροτῇ με τῆς ἕχϑρας πολύ. 

41. « Θεόγνιδορ. (874) 

Οὐ δύναμαί σοι, δυμὲ, " παρασχεῖν ἄρμενα πάντα', δ0 

Ὁ αὐτὸν) αὐτῷ Θοεπεῖ. χαδυᾷ. Ὁ εὐπετέως πρὸς αὐτῆς) εὐπε- 
Ὕοεε. Ατὸ φέως .. π᾿ ἀντῆς συγ. οες. γο- 

ο'..Α. 8 κἦ; α. δίπιν λυΐε ξοτια ὑπ’ αὐτῆς. 
4 8ὶς εἰ Ρ. 90. ὭΡ ὠὰ» Σ 

Τλοντάρχου Τυῖβο ᾿ σε ὧν 2} ἃ “τ ὦ α ἑπωτ. 
Οπενκν. δεοδὶ σε Α. ρους οἱ 4 

» λόγων] λόγων Α. οτδια εοτὶ- 
Ἐιιγῶπι 0160 λόγων ᾿ἰοσίδηῖ 1008 
Ἰαϊοιιΐς ὙΥγ θη ρδομο οκοϊδῖδ. 

“Αόγον ῬΙιματεϊι οὐὰ, οἱ Μϑ88. 
Μιίσιιν δδη8 ἤδπο οχ ϑίοβεεο γνᾶ- 
χἰοίδίοα Ῥτγδειοσπιὶϑὶθδα ἀοοίἑςδ,» 

εσάα. ϑοδον) Ἕ δὲ καὶ Τυΐϊηο. σὲ 
καὶ παρεὶ ΟεἌεηοτὶ δὰ, ρυὶμδδ. 

ἃ ϑίς Α. οἷν 1.57. μεπιπιὃ 
Σοφοκλέους δοαυσηῖὶ δοιῖθητ δα 

Ἰδὼν ῬΙαϊδτοδὶ δεξεοχοῖα. 
ἃ οὐ κἀχεῖνορ οὔ. Α. ΤΎξΩσ, 

δ’ ὅσσον υεφυο δὰ Ξη. ὁπ. 

8. 
Δ ϑῖο Α. Τυΐπο. 

ἃ ϑ8ὲο Α. Ἐδοεβείου ΤΥΐμο. 

9816 μχαοῆχιμο Τγίης. 

4 8ὶς Α. 80. ν-. 69“. 
Ῥ παρέχειν παρασχεῖν Α. οἱ Β. 

πἰϊόταιθ ἐσ 6πι. (ἡδεπεγιι ἐπ 
ταδΥρ. - 



ΆΒΩΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΔΙΟΈ 

τέτλαθι" τῶν δὲ καλῶν οὐχὶ σὺ "μοῦνος ἐρᾶς. 
. Θεοφράστου. 

Οὐ μὴν οὐδὲ μετ᾽ ὀργῆς κραχτέον τοῖς φρονίμοιρ οὐδέε. 
δ᾽ Δλόγιστον γὰρ ϑυμὸς, κρὶ μετὰ προνοίας οὐδὲν ἄν ποτε 
ποιήσειεν " ἀλλὰ μεθύων ταῖς φιλονεικίαις, ὡς ἔτυχε, χρῆ- 

ται ταῖς ὁρμαῖς. Ὥστε δεῖ μήτε ἐξ “ ὑχογύου τῶν. ἁρμαρτη- 

169 μάτων τὰς τιμωρίας, μήτε παρὰ τῶν οἰκετῶν, μήτε παρὰ 
«ὧν ἄλλων λαμβάνειν, ἵνα “ τὸ τῷ λογισμῷ κράτιστον, μὴ 
" τὸ τῷ ϑυμῷ φίλον, ἀεὶ πράττῃς" καὶ ὦ ̓δίκην παρὰ τῶν ἔχ 
ϑρῶν λαμβάνῃς, ἐξ ἧς μέλλεις δσαυτὸν μὴ αὐτοὺς ἐκείνους 
βλάψειν. Τὸ γὰρ τιμωρεῖσϑαί τινα κακῶς ἑαυτὸν ποιοῦντα, 
δίχην διδόναι οὐχ ἧττον ἢ λαμβάνειν ἐστίν. στε δεῖ σχο- 
λῇ μᾶλλον ἀμύνεσθαι ζητεῖν, ἢ ταχέως ἀλυσινελῶς δ ἑαυτῷ 
κολάσαι τὸν ἐχθρόν. 

183 "Ἐπιχτήτου περὶ Φιλίας. 
Τὸ δὲ Αυκούργου τοῦ Λακεδαιμονίου τίς ὑμῶν οὐ "ϑαυ. 

Ἰομάζει; πηρωϑεὶς γὰρ ὑπό τινος τῶν πολιτῶν τῶν " ὀφθαλμῶν 
(875)τὸν ἕτερον καὶ παραλαβὼν τὸν νεανίσχον παρὰ τοῦ δήμου, 

ἵνα ὁτιμωρήσαιτο ὅπως αὐτὸς βούληται" τούτου μὲν ἀπέσχε. 
το, παιδεύσας δὲ αὐτὸν, καὶ ἀποφύνας ἄνδρα ἀγαθὸν, “χα- 
ρήγαγεν εἰς τὸ ϑέατρον, Θαυμαζόντων δὲ τῶν “ακεδαιμο- 
νίων, Τοῦτον μέντοι λαβὼν, ἔφη, παρ᾽ ὑμῶν ὑβριστὴν καὶ 
βίαιον, ἀποδίδωμι ὑμῖν ἐπιεικῆ καὶ δημοτικόν. 

826 . . 19. 
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᾿ 

ς μοῦνορ)] μόνον Υοεξ. 

Σ8, Ἀ 

ἃ ὅϊῖς Α. Τυΐϊης. 
Ῥ ἀλόγιστος] ἀλόγιστον Α. 
α ὑπογυίου] ὑπογύου Ττῖπο. 

δες ἴοτπια, ποι ὑπογυίου, ἷπμ 
οριΐπις οσοἀὰ. δ8ιἰ6 σοπδῖδπίοσ 0Ὁ- 
ν:δ εεῖ. 

ἀ τὸ λογισμῷ] τὸτῶλ. Α. Τχίης. 
οἱ οοαά. δο͵]νονς. 
, ὃ ὁ τῷ 91 τὸ τὔρσ, ἱπ Α. πὶ. 

“ δίκην) «4:10 μὴ Οτενεκ. 8.- 
Ῥατνδοιιη θὲ (μῇ 60.) γοίογοηιηι 
καὶ δίκην π. δὰ Ῥτοχίπιθ ῥρσϑεςε- 
ἀεης ἵνα μὴ τὸ τῷ ϑυμῷ φ. 5- 
ϑοηον. 

ᾶ σανεὺν -- βλάπτειν) σαυτὸν μὴ 
λυπῶν ἐκείνους βλάψειν Οοέποτ. 

πιο. βλάψειν Α. Β. οὲ εἰς οοὐά. 
φυ ϊάδπι 5 ο᾽νονν αι ρτδοίοσοα ἀδηὶ 
μέλλῃς. βλάψειν νιδαιια δὰ διδό- 
Ψψαι ἈΔΌΕΙ Α. ἴῃ πιδσᾷ. 

. δαυτῷ] αὐτῷ Α. Ὠεεεῖ Τιίης. 

ἃ ϑῖο Α. “Ρούφου Ὑτῖπο. ἤβ 
ἐχ ἀϊειο ΤρΡίοικἐὶ ἀε “πε ἕα Οει- 
ποῦ. ΥἱἹάφαϊιις ϑοδννοὶ ἢ δευδογη 
δὰ Ερϊοϊοιῖὶ ἔν ΟΧΡΤῚ, Αἀαο Υὕγι- 
τορδοῖ, Ῥ.Σ οπιδῖΒ. 11. Ὁ. 28. 

» ϑαυμαζει ϑαυμάρει Νοες. τις 
ἡμῶν. Τυῖηο. 
δ ὀφθαλμῶν τὸν ἕτερον ἢ τὸν 
ἕτερον τῶν ὀφθαλμὼν Α. τὸν ὁφ- 
ϑαλμὸν τὸν 8. Ι 

τιμωρήσαιτο] τιμωρήσηται 
οοὐάᾷ, ϑοδονν, μωρή 

ε παρήγαγεν] ἤγαγεν Α. 
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14 " Πιτταχοῦ. 
Πιττακὸς ἀδικηϑεὶς ὑπό τινος, καὶ ἔχων ἐξουσίαν αὐτὸν 

κολάσαι, ἢ ἀφῆκεν εἰπὼν, Συγγνώμη τιμωρίας ἀμείνων τὸ 30 
μὲν γὰρ ἡμέρου φύσεώς ἐστι, τὸ δὲ ϑηριώδους. 

16 " Ἐχ τοῦ ᾿Επιχτήτου ᾿Εγχειριδίου. - 
ἤρξαι οὖν ἀπὸ " τῶν μικρῶν. Ἐκχεῖται τὸ ἕλαιον; κλέ- 

“τεται τὸ οἰνάριον; “έγε, ὅτι " τοσοῦδε πωλεῖται ἀπάϑεία, 
τοσούτου “ ἀταραξία, προῖκα " οὐδὲν γίνεται. “Οτ᾽ ἂν δὺ 
καλῇς τὸν παῖδα, ᾿ προεπινόει, ὅτι δύναται καὶ μὴ ὑπακοῦ- 
σαι, καὶ μηδὲν ποιῆσαι ὧν ϑέλεις. ᾿4λλ᾽ οὐχ δοῦτως ἐστὶν 
"αὐτῷ, ἵνα 'ἐν ἐκείνῳ ἡ τὸ ἐμὲ ταραχϑῆναι: 
16 « Μουσωνίου ἐκ τοῦ Εἰ γραφὴν ὕβρεως γράψεται τινὰ 
ὅ φιλόσοφος. 

᾿ Ὕβρεως δὲ γραφὴν οὔτ᾽ ἂν " αὐτὸς, ἔφη, γράψασϑαί τινα80 
ποτὲ, οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ συμβουλεῦσαι οὐδενὶ τῶν φιλοσο- 

. φεῖν ἀξιούντων. Ἢ γὰρ πάσχοντές τινες ὑβρίξεσθαι δοκοῦ- 
σιν, τούτων οὐδὲν εἶναι ὕβριν ἢ αἰσχύνην τοῖς πάσχουσιν (376) 
οἷον λοιδορηϑῆναι, ἢ πληγῆναι, ἢ " ἐμπτυσθῆναι, ὧν τὸ χα- 
λεπώτατον πληγή. Ὥς δὲ οὔτε αἰσχρὸν, οὔτε ὑβριστικὸν 
ἔχουσιν οὐδὲν, δηλοῦν “ακεδαιμονίων ᾿παῖδας δημοσίᾳ μα- 
στιγουμένους, καὶ ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ ἀγαλλομένονς. Ὃ δὲ 
φιλόσοφος ὅ εἰ μὴ δύναιτο καταφρονεῖν πληγῶν ἢ λοιδο- 40 
ρίας, τί ἂν ὄφελος αὐτοῦ εἴη, ὅν γε φαίνεσθαι δεῖ καὶ ϑα- 
νάτου ἢ καταφρονοῦντα; νὴ Δία, ἀλλ᾽ ἡ διάνοια τοῦ δρῶν- 

14, ᾿ς ἐσεὶν αὐεῷ καλῶς, ἵνα ἐπὶ ἐκεί- 
ἃ δ8ῖο Α. Πεοεῖ Ἰοπιπια Τχίπο. νῷ ---- 
Ὁ ἀφῆκεν) ἔφηκεν Ττὶπο. 

16. 
15. ἃ ϑ8ὶς Α. ϑίπιρὶ. Μουσωνίου 

ἃ δῖ. Α. οουΐ. ΕΠΟΝτ. ο, 18. Τυῖης. . 
Ἔχ τῶν ᾿Επικτήτου ἼΥηο. Β αὐεὸς} αὐτὸν οοἀᾶ. ϑοξοντί. 

Ρ τῶν μικρῶν) οὐμικρῶν Τυΐηο. ς γράψεσθαι) γφάψασθαι Α. 
ο τοσοῦδε] τοσούτον Ατεδῃ. ἀ οὐδενὶ) οὐδὲν Ττίης͵ Β. πι. Ρ, 

ε ἀταραξία] ἀταξία Β. ἐ ἐμπτυσθῆναι) ἢ ἐμπε. Β. 
ε οὐδὲν) οὐϑὲν Α. ξ παῖδας] παῖδες Α΄. 
Σ προεπκινόει)] προσεπινόεε Α. α εἰ μὴ) ἣν εἰ μὴ Ὑτίης. ἦν 
ὃ οὗτος͵ οὕτως ὕοει. Ν. Ττίπο. μὴ Οαη. 

Α. πι. 866. Ἶ παταφρονοῦντα; νὴ δία τοῦ 
ἢ αὐτῷ) 1ἐ3ο αὐτὸς σπεκεκκ. δρώντος αὐτὰ δεῖ ἢ τὸ ἐ.) κατα- 
1 ἐν ἐκείνῳ) ἐν οπι, Ασβει. 1.6- φρονοῦντα νὴ δία, ἀλλ᾽ διάνοια 

ξεπάτπι οὐ Ἐρϊοϊεῖο οὐχ οὕτως τοῦ δρώντορ αὐτὰ δεινὴ τὸ ἐπ. 
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τος αὐτὰ δεινὴ, τὸ ἐπεγγελῶντα ' καὶ ὑβρίζειν νομίξοντα, διπίσαι, 
ἢ λοιδορῆσαι, ἤ τε ἢ" τοιοῦτον ποιῆσαι' ᾿4ημοσϑένης γοῦν 
καὶ ἢ τῷ βλέμματι ὑβρίξειν τινὰς, καὶ ἀφόρητα εἶναι τὰ τοι- 
αὕὗτα, καὶ ἐξίστασθαι τοὺς ἀνθρώπους ὑπ᾽ αὐτῶν. " Ταῦτα 
δὲ οἱ μὲν τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν ὅ τι τῇ ἀληϑείᾳ ἐστὶν 
ἀγνοοῦντες, καὶ πρὸς τὴν δόξαν κεχῃνότες, [" ταύτῃ ἢ ἐχείνῃ 

δοοἴονται, καὶ αὐτοὶ) ὑβρίζεσθαι νομίζουσιν, ἢ εἴ τις ἢ προσ- 
βλέποι αὐτοὺς πιχρότερον, ἢ καταγελῴη αὐτῶν, ἢ πλήττοι, 
ἢ "λοιδοροίῃ. ᾿ἀνὴρ δὲ εὖ φρονῶν καὶ νοῦν ἔχων, οἷον εἶναι 
δεῖ τὸν φιλόσοφον, ὑπὸ οὐδενὸς τούτων ταράττεται, οὐδ᾽ 
οἴεται τὸ πάσχειν αὐτὰ αἰσχρὸν, ἀλλὰ τὸ ποιεῖν μᾶάλλον᾽ " ἔπει- 

(377) δὴ ὁ μὲν ἁμαρτάνων εὐϑὺς καὶ ἐν αἰσχύνῃ ἐστὶν, ὁ δὲ πάσχων 
ὥσπερ οὐχ ἁμαρτάνει καθόσον πάσχει, οὕτως οὐδὲ ἦν͵ αἷ- 
σχρῷ οὐδενὶ γίνεται. Ὄϑεν οὐδ᾽ ἐπὶ δίκαρ, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐγκχλή- 

Ἰζοματα " προσέλθοι ἂν ὁ νοῦν ἔχων ἐπείπερ οὐδ᾽ ὑβρίσϑαι 
ἂν δόξειεν' καὶ γὰρ μικρόψυχον τὸ ἀγαναχτεῖν, ἢ ἐκπιτεί- 
νεῦϑαι περὶ τῶν τοιούτων' πράως δὲ καὶ ἡσύχως οἴσει τὸ 
συμβὰν, ἐπεὶ καὶ πρέπον τοῦτο τῷ βουλομένῳ εἶναι μεγα- 
λόφρονι. Σωκράτης γοῦν οὕτω διακείμενος φανερὸς ἦν, 'ῦς 
γε δημοσίᾳ λοιδορηϑεὶς ὑπ᾽ ᾿Αριστοφάνους, οὐχ “ὅπως ἡγα- 
νάκτησεν, ἥ' ἀλλὰ χαὶ ἐντυχὼν ἠξίου αὐτὸν εἰ καὶ πρὸς 

.82 

Α. ΒΒ. Οεοειοσὶ πιᾶτρ. εοοδά, σ ἐπειδὴ ὁ μὲν ἁμαρτάνων εὖ- 
δοῆον. δεῖν πο δεὶ πδροὶ ΤΎΪϊΩο. ϑὺς καὶ ἐν αἰσχύνῃ ἐσεὶν, .ὁ 

ὶ ὑβοίζειν)] καὶ ὑβ. Α. Ὑτίδο. 
Ἰς τοιοῦτο] τοιοῦτον Α. 
1 Ζημοσϑένης) Οτ. πάν, Μξί|ιάϊ- 

δι Ρ. 4537, 25. Πολλὰ γὰρ ἂν ποι- 
ἥσειεν ὁ τύπτων, ὧν ὁ παθϑὲν ἔνια 
οὐδ᾽ ὧν ἀπαγγεῖλαι δύναιθ᾽ ἑτέρῳ, 
τῷ σχήματι, τῷ βλέμματι, τῇ φο- 
ψὴ --ταῦτα κινεῖ, ταῦτα ἐξίστησιν 
ἀνθρώπους αὐτῶν ἀήϑεις ὄνταρ 
τοῦ προπηλακίξεσθαι. 

πὶ τῷ βλ.}] τὸ βλ. Ττίπο. 
ἢ ταῦτα δὶ] ταῦτα οὖν Α. Β. 

ἴῃ. -. 
ο ταύτη ἢ ἐκείνη οἴεται καὶ αὖ- 

τοὶ) δος ρΡιιποιϊὶς ἀπδιπδηξιτ Α. 
Β. οἴονται ᾳυΐπαιιθ οοἀά, δ68ο- 
νυ ὶ!, 

Ρ εἴ τις ἢ) εἴ τιρ εἰ Ττὶπο. 

οι 
4 λοιδοροίη) λοιδορεῖζ Α. 

δὲ πάσχων ὥσπερ οὐχ) ἐπείτοι 
"αἰ ὁ πάσχων ὁμαρτάνει " χαϑό- 

σον πάσχει οὕτως οὐδὲν Α. ἰοχὶ. 
ιν ὁ ἅ ἁμαρτάνων εὐϑὺς καὶ 
ἐν αἰσχύνη ἐστιν ὁ δὲ πάσχων ὧσ- 
αὲρ οὐχ ἁμαρτάνει 1ὰ. πιδτᾳ. ἐπεί 
τι ΒΒ. πὶ. Ρ. ἐπεὶ τοι Β. πι. 8. ἐκεί- 
τι καὶ ὃ πάσχων ἁμαρτάνει, ὁ δὲ 
ἁμαρτάνων, εὐθὺς καὶ ἐν αἰσχύ 
ἐστίν. ὁ μέν τοι πάσχων ὅσον οὐχ 
ἁμαρτάνει καϑύσον πάσχει. Ττῖας. 
ὃ δὲ ἁμαρτάνων -- ὅσον οὐχ ἄμαρ- 
τάνει οπι. Β. εἴ ἱπ πιατῇ. δαοίτυ 
ἃ πι. 866. λεέπει. 

δ εἰσέλθοι προσέλϑοι Α. Ῥ. 5, 
8. εἱ 4. ςοὐάα. ϑοδουν)ι,:ἜἬ 

τ ὃς.) ὅς γε Α. πι. 8. Β. π:. 8. 

ν πω) οὕτως Β. 

ορ ἀλλὰ καὶ] καὶ οπι. Α. 

ὃ 



΄ 

. 

ΠΕΡῚ ΔΝΕΚΙΚΑΧΊΑΣ, 196. 899 

, τοιοῦτον βούλοιτο χρῆσϑαι. “ αὐτῷ. 7 Ταχύ γ᾽ ἂν 10 
ἐν ὀλίγοιρ λοιδορούμενος ἐχαλέπῃνεν, ὃς οὐδὲ ἐν ϑεά- 
ἐδορηϑεὶς " ἠγανάχτει.ςΌ. Φωκίων δὲ ὁ χρηστὸς, τῆς 
ς αὐτοῦ προπηλακισθϑείδης πρός τινος, τοσοῦτον ἐδέ- 
γκαλεῖν τῷ προκηλαχίσαντε,, ὥστε " ἐπεὶ δείσας ἐκχεῖ- 
οὔῇλθέ τὸ καὶ συγγνώμην ἔχειν ἠξίου τὸν Φωκίωνα, 
, ἠγνοηχέναι ὅτε ἦν ἐκείνου γυνὴ, εἰς ἣν  ἐπλημ-. 
Αλλὰ ἢ γε ἐμὴ γυνὴ οὐδὲν, ἔφη, ὑπὸ σοῦ πέπονθεν, 
ἐ τις ἴσως" ὥστε οὐδὲ χρὴ ἢ" ἐμοί γ8 ἀπολογεῖσθαι. 90 
λους δὲ παλαιοὺς ἄνδρας ἔχοιμ᾽ ἂν λέγειν " πειρα- 
ὕβρεως, τοὺς μὲν ἢ ἔχ τινων γλώσσῃ " πλημμεληϑέν- 
γὺς δὲ χερσὶν ὥστε αἰκισϑῆναι τὸ σῶμα" καὶ οὔτϑο 
μενοι φαίνονται τοὺς πλημμελήσαντας, οὔτε ἄλλον( 878) 

δ ἐπεξελθόντες, ἀλλὰ πάνυ πράως ἐνεγχόντες τὴν 
, αὐτῶν. Καὶ γὰρ δὴ τὸ μὲν σχοπεῖν, ὅπως ἢ ἀντι.- 
, τις τὸν δάχνοντα, καὶ ἀντιποιήσῃ κακῶς τὸν ' ὑπάρ- 
Ὁ ϑηρίου τινὸς οὐκ ἀνθρώπου ἐστὶν, ὃς οὐδὲ τοῦτο 
αι δύναται, ὅτι τὰ πολλὰ τῶν ἁμαρτανομένων ὑπ᾽ 
; τὸ καὶ ἀμαϑίας τοῖς ἀνθρώποις ἁμαρτάνεται, ὧν Ὁ 80 
ἰαχϑεὶς εὐθὺς παύεται" τὸ δὲ δέχεσθαι τὰς ἅμαρ-, 
) ἀγρίως, μηδὲ ' ἀνήκεστον εἶναι τοῖς ᾿' πλημμελήσα- 
ἰλλά τε μὲν εἶναι αὐτοῖς ἐλπίδος χρηστῆς, ἡμέρου 

φαμένουρ τηλῖο οἱΐϊανίξ Οτοῖϊι, 
νὶάς ὙνγεθηΡδοῦ. δὰ ΡΙηπΐασοῖ. ἀθ 

. ΝΙ͂Ψ. ν. 88. 
ἃ ἐξελθόντας ἐπεξελθόντες Α. 

Β. ἐξελθόντες ---ἐνεγκάντες Τυτίηο, 
γεῦρδ καὶ οὔτε --- πλημμελήσανταρ 

5.}] Ῥοεὶ ἢ. ν. ἱπδοσίξ Α, 
ἀναγνωστέον, δορὰ Ρ»πποῖῖδ᾽ 
ἰαπιπλῖ, πἰροῖθ Ξοβο]ίου. 
ταχύ) οὐ οπι. Ττῖπο. Α, 
νάκτει] ἠγανάκτησε Α. εχ 
; σ ὦ. 

'δείρας ἐπκιδείσαρ Ἰτῖπο. 

' γεἾ ἐμοὶ σὰ Α. Β. πι. 8. 
᾿δτρ. 
αϑινταρ] «εἰραθέντας Α. 
, αειρασϑέντας σίας. Β, 

ἜΨΩΨ) ἐν τ. Δ. οχ πὶ. 

᾿μμεληϑέντας πλημμελη- 
Γτῖησ. δὲ ἐδειηξ τοὺς ἧ 
ἃ πλημμελήσαντας, οἱ δἷο 
πιι. 

ναμένονῃ φανῆναι) ἀμυνά- 
αέψονεαι ἃ. Β. φαίΐένεσϑαι 
Ἄοδονηΐ. ΒἙ οοὐ, Α. ἄρμυ- 

οχοϊάογυπὶς οχ δά, πονυϊεί Ρ6ὲ- 
δἰ πιδαιὶθ Αττεΐ. ΑἸ]ΟΡ. 1609. 

Ἦ ἀνειδήξηται)] ἀνειδήξεται Α, 
ΟΣ 6. 

ἡ ὑπάρξαντα) ὑπάρξοντα Τείηο. 
Β. ὯΔ. βθ. ΄ 

Χ θηρίων» θηρίον Α. Β. 

Ἰ ἀνήμερον) ἀνήκεστον Α. Β. 
Οϑεη. πιδυᾷ. οοάα, δομονὶῖ, ἀνή- 
μεέσεον Τσίδο, ᾿ 

πὶ πληυμελήσασιν͵ πλημμελήμα- 
σιν Α. Μοχ αλλά τι δεικνύναι αὐὖ- 
τοῖς ἐ. χ. ἴδοοβε. τὸ μδεεῖναι Ἧν8- 
Κεδοϊὰ. 



880 . ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ. Ἱ. 19. 

τρόπου καὶ φιλανθρώχου ἐστί. " Πύδῳ δὲ κρεῖττον οὕτως 
ἔχοντα φαίνεσθαι τὸν φιλόσοφον, ὅστε συγγνώμης ἀξιοῦν 
εἴ τις πλημμελήσειεν εἷς αὐτὸν, ἢ " δοκεῖν μὲν ἀμύνειν ἑαυ- 
τῷ δικαζόμενον καὶ ἐγχαλοῦντα, τῇ δὲ Ὁ ἀληθείῃ ἀσχὴμονεῖν, 
ἀνακόλουθα τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις πράττοντα; εἴ γε λέγει μὲν, 

4οὧὗς οὐκ ἂν ἀδικηϑείη ποτὲ ᾿ ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ ὑπὸ καχοῦ ἀν. 
δρόρ" ἐγμαλεῖ᾽ δ᾽ ὡς ἀδικούμενος ὑπὸ ἀνθρόπων πονηρῶν 
αὐτὸς ἀξιῶν ἀγαθὸς εἶναι. 

17 " Δίωνος. ! 
“ίωνι τῷ "᾿ἀκαδημιαχῷ ἀπὸ συμποσίου ἀναστρέφοντι 

(879) παρεπόμενος καχῶς τις ἔλεγε, καὶ βλαδφημίας οὐδὲν ἀπε. 
λίμπανεν" ὁ δ᾽ ἥσυχος εἶχεν. Ὡς δὲ καὶ ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἦν 
ϑε, μέλλοντι αὐτῷ εἰσιέναι ὁ λοιδορῶν, Τί δαί; ἔφη πρὸς 
ὃν εἶπεν ὁ Δίων οὐδὲ γρῦ. ᾿ 

48 " Ξενοφῶντος ἐκ τοῦ Συμποσίου. 
Ὃ δ᾽ αὖ Σωκράτης εἶπεν" ᾿Αλλὰ πίνειν μὲν, " εἷ ἄνδρες, 

δοκάμοὶ πάνυ δοκεῖ" τῷ γὰρ ὄντι ὃ οἶνος. ἄρδων τὰς ψυχὰς, 
τὰς μὲν λύπας, ὥσπερ ὁ μανδραγόρας " τοὺς ἀνθρώπους, 
κοιμίξει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας, ὥσπερ ἕλαιον φλόγα, ἐγεί- 
ρει. 4οκεῖ γε μέντοι μοι καὶ τὰ τῶν ἀνδρῶν συμπόσια ταῦ- 
τα πάσχειν, ἅπερ καὶ τὰ τῶν ἐν τῇ γῇ φυομένων. Καὶ γὰρ 
ἐκεῖνα, ὅτ᾽ ἂν ὡυὲν αὐτὰ ὁ ϑεὸς “ ἄγαν ἀϑρόως ποτίξῃ, οὐ 

171 δύναται ὀρθοῦσϑαι, οὐδὲ ταῖς αὖραις διαπνεῖσθαι" ὅτ᾽ ἂν δὲ, 
ὅσῳ ἥδεται, τοσοῦτον πίνῃ, καὶ μάλα ὀρϑά τε αὔξεται, καὶ 
θάλλοντα ἀφικνεῖται εἰς τὴν καρπογονίαν " οὕτω " δὲ καὶ 
ἡμεῖς, ἣν μὲν ἀϑρόον τὸ ποτὸν ἐγχεώμεθα, ἴταχὺ ἡμῶν καὶ 
τὰ σώματα καὶ αἷ γνῶμαι ὅ σφάλλονται ,) καὶ οὐδὲ ἀναπνεῖν, 

" πόσῳ δὲ] π. βυδν » οἷδεῖ ὦ ἄνδρες Α. Β. τι, «. 
ο δοκεῖν μὲν] ὃ. ὴὶ Α. οιιπὶ ᾿ρ τίς Χοπορδομεῖς. 
Ῥ ἀληθείῃ! ἀληθείᾳ Β. πὰ. 8. ς τοὺς ἀνθρώπους) τοῖς ἀνθρώ 
4 ὀγαϑὸς) ὁ ἀγαθὸς Δ, Ὑτῖπο. ποις Α. Β. π;, «: 
Σ αὐτὸς οπι. ΤΥΐΩο. Β, Ρ. πὶ. ὰ ἀθρόως] ἄγαν ἀθ. Α. Β. πα 

17. 
ἃ ϑῖοΑ. Πβοεῖ Ἰθπῖπια Τυίπον. δ" οὖ οἷο Χεπορῆ. Μοχ τοσούτω 

Λνγεθαῦδοῖ, δὰ Ρ]ιΐδτοῖ, 11. Ρ. Α. ε δὲ καὶ] δὲ οπι. Δ. 
15. Ἐ. 

.» ᾿Ακαδημαϊχῳ) ᾿Ακαδημιακῷ Α. ἔ ταχὺ) ταχὰ Β. “Ἢ, ε. 
νοεῖ. Ττίπο. Ι͂ἡ 86. Ἰενὶιοσ σο- σφάλλονται] σφαλοῦνται ὍΟες- 
Ροειΐ ἥσυχος ρτο ἡσύχως. βοῖὶ ΤΊΔΥΡΟ, στεᾶὰο εχ Ἰἰησίς Χε- 

18. πορμοπείε. δῖα ἴδπιες 9 Οὐσοάὲ. 
ἃ ϑὶο Α. Τσίηο. 861]. 2, 84. ϑοδον. 
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μὴ ὅτι λέγειν τι δυνησόμεθα" ἣν. δὲ ἡμῖν “οἵ παῖδες 'πεχραῖθ᾽ 
κύλιξι πυχνὰ ὃ" ἐπιψαχάζωσιν, ἵνα καὶ ἐγὼ ἐν. ἐ Γοργείοις ῥή- 
μασιν εἴπω, οὕτως. οὐ" βιαζύμενοι μεϑύειν ὑπὸ τοῦ οἴνου, 
ἀλλ᾽ ἀναπειθόμενοι κρὸς τὸ παἰγμιωδέστερον ἀφιξόμεϑα. 10 

49 “Ἡροδότου. 
ξεῖνε ἢ Σπαρτιῆτα, φὐείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει. ἑκα. 

ψάγειν τὸν ϑυμόν, Ῥ μέντοι ἀποδεξάμενος ὑβρίσματα ἐν(580) 
τῷ λόγῳ, οὔ μ᾽ ἔπεισαρ ἀσχήμονα ἐν τῇ ἀμοιβῇ γενέσθαι... 

ΠΕΡΙ ΟΡΙΗΣ. κ᾽ ον τος 

- Θεόγνιδος.. ᾿ ἪΝ 

ἦ οὐδιν᾿ Κύρν᾽, ὀργῆς ἀδικώτερον, ἢ ἣ τὸν ὔόντα τ ᾿ς 
πημαίνει, ϑυμῷ. δειλὰ ταριζομένη.᾿ ταν 80 

2 " Εὐήνου. ΕΝ 
Πολλάκις ἀνθρώπων. ὀργὴ νόον ξακάλυψε 

κρυπτόμενον, μανία; ἢ πουλὺ χερειότερον. εὐτὶ 

8 "Μενάνδρου. ἜΣ 
᾿Οργῇ παραλογισμόρ' φ«οτ᾽ ἢ οὐδ᾽ εἷς, φύεται. 

αὕτη κρατεῖ νῦν, ἂν δὲ μικρὸν παραχμάσῃ, 
5 κατόψεταί τι μᾶλλον αἰβ τὸ συμφέρον. - 

4 " Φιλήμονος. 
Μαινόμεϑα πάντες, ὁπότ᾽. ἂν ὀργιζώμεϑα. ᾿ 

τὸ γὰρ κατασχεῖν ἐστι " τὴν ὀργὴν πόνορ. 

δ᾽ 4 Τοῦ αὐτοῦ. τὰ 

᾿ λὺ χερειότερον μαρθοὶ Β., σι 
Ὦ ἐπιψυκάζωσιν ἔωσιν 0, 2: 

Α. Αὐἱδι ορμδηὶ Μνυνα .1140. ἔν - : Ξ- ᾿ : 
ἀεπάιϊμπι ἐπὶ ακάζειν 6 τις. Ἀδν. ἃ ιϑίο Ὑτίηο. Ο]οτίο. Ῥ. 210. 
.Σ γοργείοις γοογίοις Α. Ττίπο, ΠΝ Ἰοσᾶς Α. , 

» οὐδεὶς φαίνεται) Τα τοεείταί- 
Γ β5εἷ, ΝΙΙ. το. ΝΝ Ἰεπιτθδ πηι Οἰιπὶ βοτβογοῖιις. οὐδὲ εἷς 

Ὑτίηο, αὐ συπὶ δυρετίοχίθειδ οο.- φύεται. σκοτισε. 
παῖ. Τοσυσ ομ]. Α. ο κατόφεα:} [18 ποε: νιϊφα 

Ὁ σπαρτιάτα)] σπαρτιῆτα ΑτεεΒ. κατόψεται. Οποτισε. Μνεϊχαϑυπι 
ἹΜοχ ἀπανάγειν Τηδο. τιοῖοΣ βοα ει Ὡ.- ΟἸΧΧ. 

τ 8 ϑ8ὶα Α. τεῖοο, 86. ν, Υ δὶς Ἀ. της. τὴν ἢ ΑΝ ἊΜ 

, , τῆς 8 ο 
ἃ ϑίςΑ. Τυΐποι. . πηδνς, τε 
Ὁ πουλὺ ερϑιότερον [τὰ ποι. 5. 

Μνυΐϊεξο. πολὺ χζεερότερον. Οπκοτεῦυε. ᾿ ἃ 810 Α. ΟἸοτίο. ΡῚ δῖο, Μινάν- 
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44 “4πανθ᾽ ὅσ᾽ ὀργιξόμενος ἄνθρωπος ποιξῖ," 

ταῦϑ᾽ ὕστερον λάβοις ἂν ἡμαρτημένα. 

6" ᾿Επίσχες ὀργιζόμενος. ᾿4λλὰ βούλομαι. 

οὐδεὶς γὰρ ὀργῆς χάριν ἀπείληφεν, πάτερ. 

. Τ0 90. 

(881)7 " Εὐριπίδου Αϊόλῳ. 
"Οὐγῇ γὰρ ὅστις εὐθέως χαρίξεται, 

«αχῶς τελευτᾷ" πλεῖστα γὰρ σφάλλει βοοτόύς.. 

8ὃ " Ἐπιχάρμου. ᾿" 
Μὴ ᾿κπὶ μικροῖς αὐτὸς αὐτὸν ὀξύϑυμον ὁ ϑείανυε. 

9 5 Τοῦ αὐτοῦ ΘΠ 

᾿ΕἘπιπολάξειν οὔ τι χρὴ τὸν ϑυμὸν, ἀλλὰ τὸν ν νόμον. 

40 " Τοῦ αὐτοῦ. - ᾿ : 

δοὸ "Οὐδὲ εἷς οὐδὲν μδτ᾽ ὀργῆς κατὰ ἐρόχον βουλεύεται. 

1. " Εὐριπίδου ᾿Δρχελάφ. 
5 Πολλοὺς δ᾽ ὁ θυμὸς ὁ μέγας ὥλεσεν βροτῶν, 

ἣ τ᾽ ἀσυνεσία, " δύο κακὼ τοῖς χρωμέναις. 

49 " Εὐριπίδου ᾿Αρχελάφ. 
᾿Οργῇ δὲ φαύλῃ πόλλ᾽ ἔνεστ᾽ ἀσχήμονα. 

ἕξω γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ Ὁ σοφώτερος. 

πόλλ᾽ ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου κακά. 

18 5 “ἰσχύλου. 
᾽Οργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιοι λόγοι. 

δρου Ττπο, Ἱπκεετγέμθ Ὁτοῖΐαε. 
Τδιαίδηι ῬΒΣδΣιοΩἷς Εχόρεα. Ὁ. 
Δ77- 

. 6. 
ἃ Ὡδοεῖ Ἰοηπιὰ Ττὴπα. Ἰοοῶς Α. 

Τηῖϊος Μομδιᾶάγοα ΟἹοσῖο. ἢ. 210. 
- 7. 

ἃ ϑἷο Α. ϑ8οεὶϊ. Ἐτ. 5. 8:11]. 
Ἑυύυριπίδον Ττὶηο. 

8. 
ἃ ϑίοσ Α, ΤΥΐπο.. 

9. 
ἃ ϑ8ἷο Α. θεω Ἰεῶσοα Τυὶπο. 

8 Εὐριπίδου ὙἩτίπο. Τοῦ αὐτοῦ 
ἧ. 6. ᾿Επιχάρμου Α. 
Ῥ οὐδὲ εἰς οὐδὲν μετ᾽ ὀργῆς κα- 

τὰ τρόπον βουλευεται) [κα ἴῃ Μϑ. 
Α. πἰδὶ ᾳιοὰ οὐδεὶς ἱρὶ ῥὑχο οὐδὲ 
εἷς τοατρμιν. Ἐπὶ δπΐαὶ ἰφίχαμιθ. 

ἴεν αἴ 4ὰ 1 Ῥσβεοεάυπ. Δὲ τυΐβο 
Οὐδεὶρμ μετ΄ ὀργῆς οὐδὲν εὖ 
λεύεται. Οποτιυες. Μ58. Α᾿ μαβεὶ 
οὐδεὶς οὐθὲν μ. ο. κ΄ τ. β. Ττία- 
οδνε]]υς, οὐϑεὶς οὐδὲν μετ’ ὀργὴς 
βουλεύεεαι. 

ΤᾺ 
ἃ δὶς οι. ΒΒ. εοδὲ Ομ ηΠ 

Ὑτίηο. Γοουπι οὔ. Α. ν᾿. ΕἸ, ἱμο. 
83. 

» πολλούς ϑ' Ὑοεια. 
ὁ δυο) [1 Οτοῖνις ὑγὸ δύω 

Ἰάει,, ἀἐννεσία Ῥτο ἐσυνεσία. 

ἃ δ᾽. Α. ἘτυᾺ "ὃ. Ποθδὲ 2επηδιδ 
Ὑτίμο. Τ δ νυἱάθηϊτοσ ἔγαβπιεοία, 

» σοφώτατος) σοφώτερος Α. εἰ 
δα Οτοῖδιιν, ν. ἐρῖ 51. 

ἃ δία Α, Ττίπο, ν᾿ Ῥγόιι, 578: 
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44 « Σοφοκλέους. 

» Αὐθαδία τοι ἀκαιότητ᾽ ὀφλισχάνει. - “ 

16 ἃ Χαιρήμονος. 

ὁ- 

(889) 
» Ἡγοῦ δ᾽ ἐν ὀργῇ πάντα γίνεσδαι κακά. 

46 « Τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Οργὴ δὲ πολλοὺς δρᾶν ἀναγκάζει κα καχά. . 178 

47 « Εὐριπίδου Φιλοχτήτου. 
“Ὥσπερ δὲ θνητὸν καὶ τὸ σῶμ᾽ ἡμῶν ἔφυ, 

οὕτω προσήκει μηδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν 
ἀϑάνατον, ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

18 « Σωσιφάνους. 
Νὺν σοι πρὸρ ὄψιν θυμὸς ἡβάτω γέρον, 

»Ῥ ψυνὶ { δεῖ ὀργὴν ἡνίκ᾽ ἔνδικον λαβεῖν. 

19 « Μενάνδρου. 
“Ὅσος τὸ κατέχειν ἐστὶ τὴν ὀργὴν πόνος. 

420 4 Μενάνδρου. 
Οὐχ ἔστιν ὀργῆς, ὡς ἔοιχε, φάρμαχον 
υ)αχλλ᾽ ἢ λόγος σπουδαῖος ἀνθρώπου φίλου. 

91 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Εἰ καὶ σφόδρ᾽ ἀλγεῖς μηδὲν ἠρεϑυσμόνος 10 

14. ς 
ὦ  ἐδὶο Α, Ὑχίηο. δοῖϊ, Απεΐᾷ. 

ΜΝ" δ αὐθαδεία τοι) κὶὶ δ αὐθαδεία 
Θτοιῖιι, ρϑεδὶτιθ. 

15. 
ἃ ϑῖ. Α. Ττίηο 
» εὖροἱδ΄) ῬΣΟΡο νυ κοῖδηι δηο 

Ἰοοϊΐοπεπι: σιιπιαιαα Μϑ. Ν. 
ἔαλνεϊ αἱιοτὶ ἡγοῦ δ᾽. Οποτιῦι. 
ἡγοῦ δ᾽ Οεεηενλ τπῆδτᾷο, Δ. Β. “π΄ 
8εο. οἱ υπιῖ8 τ1δ. ϑοϊον!. 6]}- 
φαὶ ἧς οὐδ᾽, εἰ εἰο Ὑτχίηο.: 

16. 
ἃ 810 Α. Ὠεεε ᾿οϑλα ΤΎΣΩΟ. 

17. ες 
ἃ δ56. Α. Ῥτ. “0. δϑίμι  τοτοΣ 

ἙἘῤφικίδον Ττπο. », 

18. 

ἃ Σωσιφάνου Ττίης͵, δ οοῖϊ 10- 
ου: Α. 1} Ἰὰ. Νδοκὶὶ δομιϑὰδε οσί- 

. νῦν νῦν διῖ γὰρ ὀργὴν) 1ια το- 

οἰ σου δ᾽ δὲ γΟΥΕ118, «ι8ηὶ δὶ 16. 
ΜΑς, τὸ δηῖο, νυνὶ δεῖ ὀργήν. Ὁκο- 
τῖσο. ψυνὶ δεὶ γ᾽ ὀργὴν ἡνίκ᾽ ἐν- 
δείκον λαβεῖν. Ττΐδο. 

Ιν». ἔνδικον) ἔνε δοίχον Β, ἐν 
δει καὶ ϑ8ϊο (δη. 

Ἢ 
. ἃ ὅ8ϊο Ὑτίδο. (ἰοτίς. . 412. Ὧ6- 
οδὲ Ἰοοι5᾽Α. 

ἃ δἰ. Α. αἰετῖς. Ῥ-. 812. Ὠεοεξ 
ἴδια Ττίηο. 

Ἡ ἀλλ᾽] ἀλλόγ Α 
Ι». δι Μεπαπάσὶ: ϑομοῖ. Μϑ.- 

Ἡοπιοτὶ » 60, 3. ὡς ἰατρός ἐστιν 
λόγορ γνϑρώποιρ νόσων, ψυχῶν 

γὰρ οὗτος μόνος ἔχει κουφίσματα. «-- 
ΑΥἸΟΚΩΝ. 

41. 

ἃ ϑῖο Α. Ὅεοες Ἰοπα Ττίηο. 
ΟἸεσῖο. Ὁ. 212. 
Ὁ ἀλγεῖρ) ἀλγῆς Αχεδι, δὲ πλὸχ 
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(888)πράξῃς “ προπετῶς" " ὀργῆς γὰρ ἀλογίστον παρατεῖν 

Ἵς 90. 

ἐν ταῖς ταραχαῖς μάλιστα τὸν φρονοῦσται δεῖ. 

Φ92 «ἃ Τοῦ αὐτοῦ. 

Τὸ δ᾽ ὀξύϑυμον τοῦτο καὶ λίαν πικρὸν 
δεῖγμ᾽ ἐστὶν εὐθὺς πᾶσι μικροψυχίας. | ᾿ 

28 «4 Θεοχρίτου. 
Οὐ ϑέμις, ὦ ποιμὰν, τὸ μεσαμβρινὸν, οὐ ὁ ϑέμις ἃ ἄμμιν, 

συρίσδειν " τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες" ἡ γὰρ ἀπ᾿ ἄγρας 
φοτανίχα κεκμακὼς ἀμπαύεται, ὑἔντι δὲ πικρὸς, 

καί οἵ ἀὲὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ " ῥῖνι κάθηται. 

94 «Ὁμήρου. 

᾿Αχνύμενος, μένεορ δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 
πίμπλαντ᾽, ὅσσε δὲ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐχτην. 

ὃ « Εὐριπίδου. 
Τῷ γὰρ βιαίῳ κἀγρίφ τὸ μαλθακὸν 

Ὁ εἰς αὐτὸν ἐλϑὸν, τοῦ λίαν παρείλετο. 

926 « Εὐριπίδου. 
᾿Οργαὶ γὰρ ἀνθρώποισι συμφορᾶς ὕπο 

δειναὶ, πλάνος τε καρδίᾳ προσίσταται. 

27 « Σοφοκλέους Οἰδίποδος. 
80 Ὦ μωρὲ, ϑυμὸς ἐν κακοῖς οὐ σύμφορος. 

928 α᾽Δρχιλύχου. 

Θυμὲ, ϑύμ᾽ ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυχώμενε, 
Κι384)» ἐνάδεν, δυσμενῶν δ᾽ ἀλέξευ προσβαλὼν ἐναντίον 

φ-ράξειςς. Ῥοεῖ πράξεις ἱπ Τετίηο. 
ΔΟιμ18. 

ς τε προπετῶς. δὶς Α. Τχὶπο. 
αΪρο ἀεεεῖ τι. 

ἃ ὀργῆς γὰρ) γὰρ οτι. ΑΥΞ. 
842. 

8 ϑίς Α. Ὠρορεὶ Ἰοπιπια Τσίησ.. 
ΟἸροσιο. ἢ. 314. 

25. 
ἃ ϑὶς Τυμο. 86]. 1. 14. Ὠδδεὲ 

Ἰοςσιιδ Α. 
» ἔστι δὲ} ἕντι γε Ἀ. τ. ὃς 
ο ῥίνα] ῥῖνι Β. πηι. ε. 

34. 
ΓῚ δῖα Α. Τυΐηο. 80. 1. 4. 

105. ἀχνύμενος εἰ πίοχ ὅσαε---ἐϊνε- 
ΤῊΡ ὁπ, 

"πεοεγίμα 

96. 
ἃ ϑὶς ΤἸσίμο. ΕἸ. ἕο, Δἃ4(. 8 - 

δεὲ Ἰοοιδ Α. 
Ὁ εἰς αὐτὸν] εἰς ταυτὸν Οτοίξυε 

δὲ αὶ οοὐὰ. ϑοξδον)ι, δὲς Β. χη. ἃ, 
46. 

θοϑοδι Ἰαπιπια Ττὶπα. 
Οτοῖϊιδ. ΕΥ. Επιγίριά, 

ἕαϊεο οἰξ, 59. Πεοεῖ Ἰοοσιι Α. 
27. 

ἃ 81. οες. 5.1]. (Οἱ, 592. 
δίπιρὶ. Σοφοχλέους Τ το, Ὠεϑεὶ 

ἃ 51. Ἐ. 

Ἰοοιις Α. 

᾿ 88. 
ἃ δὶς Α. Τυῖπο. 
Ὁ ἴἌνεχε] 11 σοπζεοίπημς, οἸΜΙ 

α. Μ8. Α. φιεροὶ δὲ εὖ : οῦῦο 



ΝΠΗΝΝΕ 

᾿ 

Ν 

Ρ. 173. ΠΕΡῚ ΟΡΓΗΣΙ Κ. 

στέρνον, " ἐνδόκοισιν ἐχθρῶν πλησίον χατασταϑεὶς, 
ἀσφαλέως" καὶ μήτε νικῶν ἀμῳφάδην ἀγάλλεο, 
μηδὲ νικηϑεὶς ἐν οἴκῳ καταπεσὼν ὀδύρεο, 

᾿ ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρξ, καὶ κακοῖσιν “ ἀσχάλα 
μὴ λίην γίγνωσκε δ᾽ οἷος " ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει. 

29 «4 Σοφοχλέους ἐν Τύρῳ. 
Πόλλ᾽ ἐν κακοῖσι θυμὸς εὐνηϑεὶς ὁρᾷ. 

80 « Εὐριπίδου Μηδείας. 
ΜΜεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος 

ψυχὴ δηχϑεῖσα κακοῖσι. 

81 « Εὐριπίδου γψιπύλης. 
Ἔξω γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος. 

82 “« Σοφοκλέους Τηρεῖ. 
ἤάνους ἐκεῖνος, αἱ δὲ » ἀνούστερ᾽ ἔτι ἣ 

ἐχεῖνον " ἠμύναντο καρτερόν. 

88 4 “Ὅστις γὰρ ἐν κακοῖσι ϑυμωϑεὶς βροτῶν, 
μεῖξον προσάπτει τῆρ νόσου τὸ φάρμακον, 
ἰατρός ἐστιν οὐχ ἐπιστήμων καχῶν. 

πιο ΔΙ ΟΣ ἱπ δ᾽ῖοσο. ουβιι 
διυΐδηι Πος οὐδ οοηξιδος αὐβ62- 
δίιιι ἴῃ ἰοιγδπιοῖγος. [1460 οὲ 
δοκοῖσιν δου ρει ὑσγὸ δοκοῖς : 
εἴπιοχ ἀσχάλα ργτο ἄσχαλλε. Οκο- 
τιῦσε. Μιπι πδοσοὶ ἱπ ἐναδεῦ. 
Μοχ δογίρο ἐνδόκοισιν ἐγϑρῶν κ΄. 
". Ἠδεέγοῖ, ἐνδοκος᾽ ἐνέδρα. Υ. 
αἷϊ. τ28]6 ῥὀνόμὸς ξἰιΐ ᾿η ῥυθμὸς 
τοι δῖδ. ΨΑΙΟΚΕΝ. 6 υἱὲ. οοηξ, 
δομδοίογ. Μεῖεῖ, Οτξ, Ὁ. 118. 

Ο δοκοῖς) δοκοῖσιν Α. Μοχ ἐμ- 
φάδην Α, οἱ Οεεη, πιατᾷ. 

ἃ ἀσχάλα)] [τὰ Οτοιι ῥὑτὸ νυἷ- 
βαῖο ἀσχαλλεὶα 6α. [π πηδΥρβίηθ διι- 
ἴοπι Θχεηρὶ. 8, 1609, 4ῖιο υἱορᾶ- 
ΤΌΣ, ἴη ΒΙΡ]. 1μοἱά,., πῆς ομδῖο- 
ἀἰιΐ, εοτίρεοτδι καχοῖς ἀσχάλλεο. 

6 ὁυσμὸς] ῥυθμὸς Α. Β. τ᾿, ε. οἔ 
φυϊάδιρ οοὐὰ. ϑοδοιυν, 
΄ 49. 

ἃ 851. Α. ϑεὰ ]ος. Τυροῖ. ν. ἘῪ, 
Βταμοῖ, 9. ϑίπιρι, Σοφοπνλέουρ 
ι ᾿ 

Ι 30. ᾿ 

ἃ 8᾽6 Α. δαϊ!. ν᾿ 109. Ὠδδεὶ 10. 
οι Ττίμο, . 

31. 

ἃ 8:6 Α. Ὡροεεῖ ἴοοιια Τυΐηο. 

55. 
ἃ ἴῃ Ἐρᾷ. οοὐ, Ἰοπια δάδοτί- 

ῬῖμπἪλ 1. υὙϑύξιΐ Σόφῳ. δὲ ς. Τοῦ 
αὐτοῦ Τηῤεῖ. Ηοσ διδιΐηι 1. νοσ- 
διιὶ ἀρροδίϊεπι ἵπ ίηἀοΡοπ, οοη- 
τὐπυ 8818 τη δου συίϊπᾳυθ νοσεῖ.» 
λυς, ΒΑυνοκ. δὲ Εσ. δορβοοὶ. 
Το, 4. οππιὰ ἀδοεῖ Τιμο. 1,0- 
οὐπὶ οπ. Α. , 

» ἀνουστέραι ἔτι] αἴδε ἀνούστερ᾽ 
ἕει Τιΐηο. γ᾽ ἔτε Βτιποῖκ. πὶθ χυϊ- 
ἀοπιὶ 3ο Ῥσόρδϑιῖθ. Ἀοεἰϊχιιὶ δογὶ- 
Ῥἕισδις ΤΥοδν ἢ ἰδῆδπι, δροτίθ 
πιοπάοξδηι, ἰπ ατιὰ ἰϑιθα νϑῦδα 
Ἰοοιἑουιὶς νοϑιϊρία Βδοσοσο υἱάθη- 
ἴΩΣ. όοπδο οοτῖδιι χυϊὰ σοροτα- 
ἔχ, ΠΟΠ οἶδηθ δρχονοσίπι, αὲ δ᾽ 
ἀνούστεραι πολ 
᾿ῷ ἡμύναντο καρτερόν  Οτοιίαθ 
ἀοάϊι καρτερώτερον. Ῥοχεομι Αἀν. 
Ῥ- 507. οοη). κατὰ τὸ καρτερόν. 

55. 
δ Α. Ο᾽ ὅσειρ γὰρ σαθα Ῥγαθοῦ- 

ἀομεῖθυν πιπαιιπὲ: 18 οἱ Βχωποῖ. 

(885) 



οι 

) 
84 κ᾿ Νεόφρονος ἐν Δ[ηδείᾳ. 

Εἶεν. Τί δράσεις, ϑυμὲ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΔΑΙΟΥ Ἕ. 50. 

(; βούλουσαι καλῶς, 
«οἷν ἢ ἢ ̓ξαμαρτεῖν, καὶ τὰ προσφιλέστατα 
ἔχϑιστα ϑέσϑαι. 5 Ποῖ ποτ᾽. ἐξῇξας, τάλας; 
κάτισχε λῆμα καὶ σϑένος θεοστυγές. 
καὶ πρὸς τί ταῦτ᾽ ὀδύρομαι, ψυχὴν ἐμὴν 
ὁρῶσ᾽ ἔρημον, καὶ παρημελημένην 
«ὁς ὧν ἐχρῆν ἥκιστα ; μαλϑακοὶ δὲ δὴ 
τοιαῦτα γιγνόμεσϑα πάσχοντες κακά; 

1γϑού μὴ “προδώσεις, ϑυμὲ, σαυτὸν ἐν κακοῖς. 
οἴμοι, δέδοχται" παῖδες, ἐκτὸς ὀμμάτων 
ὁ ἀπέλθετ᾽ " ἤδη γάρ με φοινία μέγαν 
δέδυκε λύσσα ϑυμόν. Ὦ χέρες, χέρες, 
πρὸς οἷον ἔργον ἴ ἐξρπλιζόμεσϑθα φεῦ, 
τάλαινα τόλμης, ἢ πολὺν πόνον βραχεῖ 
δ διαφϑεροῦσα τὸν ἐμὸν ἔρχομαι χρόνφ. 

85 " Εὐριπίδου Μηδείας. 
Οὐ νῦν κατεῖδον πρῶτον, ἀλλὰ πολλάχις, 

τραχεῖαν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον ὃ καχόν. 

86 "Ἐν ταυτῷ. 
(886) 4)εινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει, 
τοῦτ᾽ ἂν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

87 κ Εὐριπίδου Τηλέφου. 
Ὥρα σε ϑυμοῦ κρείσσονα γνώμην ἔχειν. 

88. Θυμὸς δὲ χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

ἦηι ἔγαρβπιθηις ϑορῇοοὶ ὁκ δο86- 
εἰς πιεὶδ. ϑοηον,. 

ἃ 81. Β. νοῦν Αγσεθη. δὶ πιρὶ. 
ἹΝεόφρονος Ἰτίηο. ἘτοΡοα. Ὠδοϑῖ 
Ἰοσυδ Α. γ᾽. Βγπποκ. δὰ Επσ]ρ. 
ἹΜεά. τοῦ2. ΕἘπιεϊοίιιηι Ὁ. 1ολᾷ. 

» ἢ ̓ξαμαρτεῖν) ἐξαμαρτεῖν Ῥοτ- 
8ο:. Ααν. Ὁ. 295. 

α ποῖ ποτ᾽ ἐξῆξαι) Τιορ. ποῖ ποε᾿ 
ἐξῆξας. νΑτοκΕν. πὴ -- ἐξῇξας Β. 
2}. δ, οἱ πη πιδ. ὅόβονι ἐξή- 
ξεις Οτοῖλις. 
ι ἃ προδώσῃς)] προδώσεις οει. 

γδ 
8 ἀπέλθετ᾽ ἀπέχοτ' νοει. Ατε. 
ἀπέχϑει᾽ Β. χὰ. Ρ. ᾿χίῃο. . 

ξ ἐξοπλιξζόμεϑα  ἐξοπλιζόμεοϑε 
Β. ΜοΞ-2. 

ἔ διαφϑεροῦσα) διαφέρουσα Β. 
ΣΏ. ρ. Τχίμο. Μοχ χρόνον ΑἹ. 

55. 
ἃ δὶς Α. 8611. νυν. 44). ϑίπιρὶ. 

ἙΕὐριπίδον Ττγίπο. ΄ 
» φέρει») κακὸν Α. όοει. Α:; 

56. 
ἃ ϑ8ϊῖ. Α, ϑοὶϊ. ν᾿ 480. 

57" 
δ φ 

8 Ἑύριπκε Τηλὲ Α. ἘΣ 17). 6 
δεῖ Ἰοιησδ ΤΎληο. 

18. 
ἃ ϑῖηε Ἰοιβιδῖα Ἐσχίηο. νυ, Μεὰ 

1070. Ὠ φορεῖ Ἰοοῦδ Δ. 
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" ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. 

894 Ὃ ϑυμὸς ἀλγῶν ἀσφάλειαν οὖκχ ἔχει. 

- 40 « Ἔν τοῖς Ὁ καχοῖσι συγγένει᾽ ὅτ᾽ ἂν παρῇ ᾿ 
τραχεῖα καὶ ὀξύϑυμος, ἀμαϑίαν ἔχει. 

41 « Ὁμήρου. 
᾽4λλ᾽ ̓ Αχιμεῦ, δάμασον ϑυμὸν μέγαν, οὐδέ τι σὲ χρὴ. 

ψηλεὲς ἦτορ ἔχειν. Στρεπτοὶ Ὁ δὲ τε καὶ ϑεοὶ αὐτοί. 

42 « Τοῦ αὐτοῦ. 

Οὕτω γὰρ ὃ δή τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα, 
᾿᾿φόνδε φέρω “1 μῦϑον ἀπηνέα τε, κρατερόν τε; 
ἢ τι μεταστρέψεις ; σερεχταὶ " δὲ τε φρένες ἐῤϑλῶν. 

43. « ̓ Πλάτωνος. 
Πλάτων ὀργιαϑείς αοτε τινὶ τῶν δούλων, χάριν ἔχειν τοῖς 

ϑεοῖς ἢ ἐχέλευεν " αὐτὸν ὅτε ὀργίξεται" κολασϑῆναι γὰρ ἀν(587) 
“ἄντως, εἶ μὴ ὠργίξετο. 

44 « ᾿Αντιφῶντος. 
Οὐχ ἔστιν ὅ τι ἂν ὀργιξόμενος ἄνθρωπος εὖ γνοίη" αὐτὸ 

γὰρ δ᾽" βουλεύεται, τὴν γνώμην διαφθείρει τοῦ ἀνθρώπου. ' 
45 « Ἡροδότου. 

Τὰ ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν 
ϑυμόν. , 

46 « Τοῦ αὐτοῦ. 

Ὡς ἐν τοῖσιν ὠσὶ τῶν ἀνθρώχων οἴχέει ὁ θυμὸς, χρηστὰ 

“ ΒΜ δοκερ) ὅστις Ἐ. 
89- 

ἃ ϑῖπε Ἰοπιπιαῖο ΤΎΐπο. ἘῸΣΡ. 
ἙΥ, πο. 21. Ὠϑδεῖ ἰοοιδ Α. ᾿ 

4 5116 Ἰοπιπιλῖς Τεῖπο. ἘΥΆβτΙ. 
ἔαϊεο οἷϊ. 40. “δαεὶ ἴοσιι Α. 

Ῥ κακοῖσι σ.)} κακοῖσε γὰρ ἢ 
σίμο. 

ἃ 816 Α. Τυΐπο. ̓8εἶ]. Π. 1. 495: 
, δέ γε) δέ τε οε4. Α. 

ἃ 51. Α. 5." 1]. ,Ο. 4οι. 
" δή] ἂν Α. Ν. ψοει. Ὑτίμο. 
ο μέν) δὲ Α. Ττίπο. δή Ν. μ8- 

τοσερέφεις Τεῖδο. 

ΒΊΟΒΑΕΙ ΥἹΦΆΠΙΞΟ. ΥΟἹ,. Ϊ. 

ζ. 

ἃ 8ϊο Α. Τοῖς Ιασσα Ὑχίησ, 
ν. Ὑνγυίοαραο. δῖα, 11. Ρ.551.Α. 

Ὁ ἐχέλενεν) ἔμλενεν οῦε. 

ὁ αὐεὸν οπι. Β. π2.}. Ττίηο, 
44. 

ἃ ϑὶς Δ. Τυΐηο. 
» βούλεται) βουλεύεεαε Οϑεποτὶ 

ζαδτᾷ. εἰ 4 Οοἀὐἀὰ, ϑοδονὶ, 

ἃ ϑ8ῖο Α. βοὴ ἵπ. 16ο. ν. 9::- 
Ῥγὰ ΧΕΧ. 19. Περεῖ ἰοουν Ὑτίπο. 

4 ϑία Α. Ἡρδδτον. Ὑτὶμο. 8ς. 
Ν1. 59. 

Υ. 
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μὲν ἀκούσας, τέρψιος " ἐμκίπλη τὸ σώμα ὑπεναντία δὲ τουτέ- 
οιόιν ἀκούσας, ἀνοιδαίνφψει. 

41 «4 "Αριστοτέλους. 
40 Ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὅτι τῶν ἐν ὀργῇ διαπρατεομένων ἁπάντων ὁ 

λογισμὸς ἀποδημεῖ , φεύγων τὸν ϑυμὸν, ὡς πικρὸν τύ- 
φραννον»"; . . 

48 « "Αρριανοῦ. 
Μεγαλόϑυμοι" πράως εἶσί τινες, ἡσυχῆ καὶ οἷον ἀοργήτως 

πράττοντες, ὅσα καὶ οἱ σφόδρα τῷ ϑυμῷ φερόμενοι. Φυδλα- 
κτέον οὖν καὶ τὸ τούτων ἀβλέπτημα, ὡς πολὺ χεῖρον ὃν τοῦ 
διατεινόμενον ὀργίζεσθαι. Οὗτοι μὲν γὰρ ταχὺ κόρον τῆς τιμω- 
οίας λαμβάνουσιν οὗ δὲ εἷς μακρὸν παρατείνουσιν, ὡς οἵ λε- 

, ϑοπτῶς πυρέττοντες. 

(888)49 α ᾽“πολλώνιος Μακεδόνι. 

᾿ς, Τῆς ὀξυϑυμίας τὸ ἄνϑος, μανία. 

δὺ «4 Ὃ αὐτὸς ᾿Δριστοκλεῖ. 

Τὸ τῆς ὀργῆς πάϑος μὴ καϑομιλούμενον, μηδὲ θερακεὺ: 
όμενον, φυσικὴ νόσος γίνεται. 

δῖ κ᾿ “πολλώνιος Ζημοκράτει. 
Ὁ ὑπὲρ μικρῶν ἁμαρτημάτων ἀνυπερβλήτως ὀργιζόμενος 

οὐκ ἐᾷ διαγνῶναι τὸν ἁμαρτάνοντα πότε ἔλαττον καὶ πότε μεῖ- 
ξον ἠδίκησεν. 

δ « Διονυσίου Δλικαρνασέως. 
174 Ὅτι μεγάλου καὶ δοκοῦντος εἶναι καὶ ὄντος, τοῦ κρατεῖν 

ὀργῆς ἡ πρόνοια καὶ Ὁ ἡ φυλακὴ τοῦ μὴ περιπεσεῖν " μείζω. 

ὅ8 « Σωτίωνος ἐκ τοῦ Περὶ Οργῆς β. 

Ὁ ἐμπίμπλησι ἐμπίπλα Α. ἐμ- 51. 
φείπλη Β. πι. ». Τιτμο. ἃ δῖ. Α. δδεξ Ἰοπιῶα Ἰσίπο. 

47. ῬΙπίδγομο ἔχθος Ατεδη. 
ἃ δῖε Α. Τσχίης, 

48. ες 58. 
ἃ ϑἰο Α. Τνϊηο. ἃ ϑίο Α. Τσχτίης. Τίοοιις θεὲ ῬΊυ- 
Ὁ εἰσί τινες πράως Ἀ. Ἰδυοιὶ 1{. Ρ. 5ι. Α. δὶ ν. νγι- ! 

του βδοῖ. ἰ 
ἐ 86 Α. Ερπε. Αρο]]ουΐἑ 86. } ἡ φυλακὴ] Ατιϊσυϊιια ἀδεοὶ Α, 

δ᾿.“ 409. ᾿Απολλωνίου Μακεδόνορ ς μείξων] μείζω Α. 

4 816 Α. Ερ. δ). Βεοεῖ Ἰαπθπια 55: 
Ὑνης. ἃ δὶς Α. δί:ρ), Σωτίονος ΤΙ. 



ρ».14. .᾿ ΠΕΡΙΟΡΓῊΣ. Κ. 889.» 
Τοῖς δὲ σοφσῖρ ἀντὶ ὀργῆς, Ἡρακλείτῳ μὲν δάχρυα, Ζημο-. 

πρίτῳ δὲ γέλως ἐπύει. 

δ4" “Ὥσπερ δὲ πλοῖα "γενναῖα, οὐχ ὅσα ἕν εὐδίᾳ “πλεῖ, 
ἀλλ᾽ ὅσα πρὸς χειμῶνα ἀντέχει “καὶ σώξεταε' οὕτω καὶ 
ἄνϑρωκποι ὀργῇ καὶ κινήσει ἀντέχοντες, μεγάλοι καὶ ἀνδρεῖοι. 10 
Ὑποκριταῖς μὲν οὖν καὶ μὴ ὀργιζομένοις “ ὑποχρινομένοις 
ὀργὴν “ συνήνεγκεν" οἱ δὸ σπουδαῖοι ἄνδρες, οὐδ᾽ ἐὰν ὡς 
ἀληθῶς ὀργίξωνται, οὕτω χρῶνται τῷ σχήματι. 

ὅδ᾽ ."᾽Δριστοτέλους. 
. Ὥσπερ ὁ καπνὸς ἐπιδάχνων τὰς ὄψεις, οὐχ ἐξ βλέπειν 
τὸ κείμενον ἐν τοῖς ποσίν" οὕτως ὁ ϑυμὸς ἐπαιρόμδνος τῷ(339) 
λογισμῷ ἐπισκοτεῖ , χαὶ τὸ συμβησόμενον ἐξ αὐτοῦ ἄπονον 
οὐκ ἀφίησι τῇ διανοίᾳ προσλαβεῖν. 
δδ6δ " “ημοκρίτου. 

Θυμῷ μάχεσθαι μὲν χαλεχόν" ἀνδρὸς δὲ τὸ κρατέειν εὐὖ- 90 
λογίστου. 

δΎῪ " Πλάτωνος. 
ΤΙλάτων ὀργιζόμενος ποτὲ τῷ οἰκέτῃ, ἐπιστάντος ἥἄενο- 

φ(ράτους, Μαβὼν, ἔνη, τοῦτον μασείγωσον᾽ ἐγὼ γὰρ ὀργί- 

ἕομαι. 
ὅδ " Πλουτάρχον. 

᾿Δριστοτέλης φησὶ, Σατύρου τοῦ, Σαμίου τοὺς ς φίλους φρά- 

ξαι τὰ ὦτα κηρῷ, δίκην ἔχοντος, ὕπως μὴ συγχέῃ τὸ πρᾶγ- 
μα διὰ ϑυμὸν, ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν λοιδορούμενος. 

9 "5" Πλουτάρχου ἐχ τοῦ Περὶ Διαβολῆς. 

Οἱ νεώνητοι δοῦλοι οὐ ὃ" πυνθάνονται εἶ δεισιδαίμων ἢ 30 
φϑονερὸς ὁ δεσπότης, ἀλλ᾽ εἰ ὀργίλος. 

(7. 

ἃ Ὠροοεῖ Ἰοπι α" Α. Ῥσίηο. ἃ 8ϊο Α. Ὠδδῶ, Ἰδπαπια Τγχὶμο, 
Ὁ γενναῖα οπι. Β. πι. Ρ. Τ πο, 

58. ,οἷ ς ὑαοχριγαμένουρ) ὑποκοινομές ἃ δἷο Ττίμο 861}. 11. ». 458. 
γοβ ̓δυνενήνεγκε» Α. Ἐ, Ὠεξεὶ Ἰοοιδ Α. 

ΒΒ. κι. 6. (656 7] ΠιΔΊᾷ. 59- 
55 ᾿ δὶς Α. Ὠερῖ οπαπ, Τυϊπο. 

ς . 99" Υ. ΓΥδβπι. Ρ. 565 ΞΞ ὍὯ611 π-. 
“ὦ ϑῖς Α. ἀτῖπο. Ῥχο ἄπονον νἱἷ- οἱ ἀοιδησίὦς Ἐ. πον ὴ 

δι 6. ἀΤΟΞΟΨ. . πυνϑάνονταε νυΐμο Ἰορίξην 
56. Ῥοιεῖ ἀϑονερός. Οτεάϊησαι ταρίανὶ 

ἃ 80 Α. Τεΐπο. οὐ ἃ 
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60᾽ " Ῥούφου ἐχ τοῦ ᾿Επικτήτου Περὶ φιλίας. ' 
᾿4λλὰ παντὸς μᾶλλον τῆς μὲν φύσεως ἐκεῖνο τὸ ἔργον, 

συνδῆσαι καὶ συναρμόσαι τὴν. ὁομήν. τῆς τοῦ προσήκοντος 
καὶ ὠφελίμου φαντασίας. 

61 " Τοῦ αὐτοῦ. 

Τὸ δὲ οἴεσθαι εὐχαταφρονήτους. τοῖς ἄλλοις ἔσεσϑαε, δὲν 

μὴ τοὺς πρώτους ἐχϑροὺς παντὶ τρόπῳ βλάψωμεν, σφόδρα 
ἀγεννῶν καὶ ἀνοήτων ἀνθρώκων. Φαμὲν γὰρ τὸν εὐκατα- 

(ϑϑο)φρόνητον νοεῖσθαι μὲν καὶ κατὰ τὸ ὃ ἀδύνατον εἶναι βλά.- 
ἀρψαι᾽ ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον νοεῖτας κατὰ τὸ ἀδύνατον. εἶναι 

ὠφελεῖν. 

652 " 4“ημοχρίτον.  . 
δέ Φιλονεικίη πᾶσα ἀνόητος" τὸ γὰρ κατὰ τοῦ δυσμενοῦξ 

βλαβερὸν ἣ ϑεωρεῦσα, τὸ ἴδιον συμφέρον οὐ βλέκει. 

68 «᾿Δριστίχπου. 
"Αρίστιππος ὃ ὁ Κυρηναῖος φιλόσοφος ϑεασάμενός τινα ὁρ- 

175 γιξζόμενον, καὶ διὰ " τῶν λόγων χαλεπαίνοντα, ἔφῃ" Μὴ 
τοὺς λύγους δι᾽ ὀργῆς ἄγωμεν, ἀλλὰ τὴν ὀργὴν διὰ τῶν 
λόγων καταπαύωμεν. 
64 « Ναυχράτου. 

Ναυχράτης ὁ σοφὸς τοὺς ὀξυϑύμους ἔφη παραπλήσιον 
τοῖς λύχνοις πάσχειν" καὶ γὰρ τούτους πλείονε ἐλαίῳ ἐκχ- 
χαίεσθαι. 

65 « ᾿Αριστοτέλους. 
Ὃ ϑυμός ἐστι πάϑος ϑηριῶδες Ὁ μὲν τῇ διαθέσει, συνεχὲς 

δὲ τῇ λήψει, σχληρὸν “ δὲ καὶ βίαιον τῇ δυνάμει, φόνων 

θο. Ὁ ὁ Χυρηναῖος Α. Β. πι, δες. 
νυϊκο οἱι. δυτίοι] ας, ἃ ϑίς Α. Τυῖπο τὶ τῶν Ῥτὸ δ 

τοῦ. Ὑἱὰ6 Εταξηι. Ἐρίοϊεξ, 69. σ εὧν λόγω») τὸν λόγον Ἀ. 

οι 6.. 
ἃ 8ϊ6 Α. ΕΥ. 
Ὁ δυνατὸν νι ἀδύνατον μὶς Β. ἃ 510 ξετε Α. ιιϑδὶ Ναυχρα. δε 

ζὰ. δεο. οοῖ Ἰοπῖα Τχίης. 

62. 65. 

ἃ 8ϊῖς Α. Τυιης. ἃ 81. ἃ. Τσίης. 
Ὁ ϑεωρεῦδσα) θεωροῦσα Α. " μὲν τῇ) μὲν ἐν τῇ Ἀ. πι. Ρ. 

63. Ττίηο. συνεχὲς ὃ. τ. Δ. οὐ. Ττίης. 
ὃ τὲ καὶ] 5:5 Α. ψαϊμο οἱ. τε. 

ἃ δὶ Α. οδεὶ Ἰολῖα ΤἘΣσίδο. Τσχίμο, δὲ καί. 
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Ρ. 178. . ΠΕΡΙΟΡΙῊΣ, Κ΄ ᾿ς 84] 
αἴτιον, συμφορᾶς σύμμαχον, βλάβης συνεργὸν " καὶ ἀτιμίας ,10 
“χρημάτων ἀπκάλεια, ἕτι δὲ καὶ φϑορᾶς ἀρχηγόν. 
66 « ᾿ἀντιφῶντος. 
“Ὁστίς δὲ ἰὼν ἐπὶ τὸν πλησίον κακῶς ποιήσων δειμαίφει, 

μὴ. ἃ ϑέλει ποιῆσαι ἁμαρτὼν τούτων, ἃ μὴ ϑέλει ἀπενἔγ- 
κῆται., σωφρονέστερος. Ἐν οἢ γὰρ δειμαίνει, μέλλει" ἐν ᾧ δὲ 
μέλλει, πολλάκις ὁ διὰ μέσου χρόνος ἀπέστρεψε τὸν νόον(891) 
τῶν ϑελημάτων᾽ καὶ ἐν μὲν τῷ γεγενῆσθαι, οὐχ ἕνεστιν ἐν 
δὲ τῷ μέλλειν, ἐνδέχεται γενέσϑαι. “Ὅστις δὲ δράσειν μὲν 90 
οἴεται τοὺς πέλας κακῶς, Ὁ πείσεσθαι δὲ μὴ, οὐ σωφρονεῖ. 
Ἐλπίδες δ᾽ οὐ πανταχοῦ ἀγαϑόν' πολλοὺς γὰρ τοιαῦται, 
ἐλπίδες κατέβαλον εἰς ἀνηκέστους συμφορὸς, ἃ δ᾽ ἐδόχουν 
τοῖς πέλας ποιήσειν, παϑόντες ταῦτα ἀνεφάνησαν αὐτοί. 

Σωφροσύνην δὲ ἀνδρὸς οὐκ ἂν ἄλλος ὀρϑότερόν τις κρίνειεν, 
ἢ ὅστις τοῦ ϑυμοῦ ταῖς παραχρῆμα ἡδοναῖς "ἐμφράσσει αὖ- 
τὸς ἑαυτὸν, κρατεῖν τε χαὶ νιμᾶν ἠδυνήϑη αὐτὸς ἑαυτόν. 
Ὃς δὲ ϑέλει χαρίσασθαι τῷ ϑυμῷ, παραχρῆμα δέλει τὰ χα- 
κίω ἀντὶ τῶν ἀμεινόνων. 80 

67 " Ἐπικτήτου. ᾿ 
“Ὅτῳ μετὰ" ἀνατάσεως καὶ ἀπειλῆς ἐπιχειρεῖς, μέμνησο, 

«ρολέγειν, ὅτε ἥμερος εἶ" καὶ οὐδὲν ἄγριον δράσας, ἀμετα- 
νόητος καὶ ἀνεύϑυνος διαγενήδῃ. β 
68 « Κάτῳνος πρεσβυτέρου. ! 

Τὸν ὀργιζόμενον νόμιζε τοῦ μαιναμένου χρύνῳ διαφέρειν. 

6ᾳἈ9 «4 ᾿ρίστωνος. 

Τὴν κακολογίαν καὶ ὀργὴ φαίνεται ἀπογεννῶσα, ὥστε ἡ μή- 
τηρ οὐχ ν ἀστεῖα. . 

ἃ καὶ ἀτιμίας) καὶ ομ- Ττΐπο, 67. 

6 χρημάτων! καὶ τρημάτων ΔΑ. ἃ 8[9 Α, Τηης, Ῥε. 

νοΣς, Τχὶπο. Μοχ καὶ οηϊ. Υοδδ, Ὁ ἀνατάσεωρ) ἀνασνάσεως δι ὯὭ.Ὁ 

. 66, Ῥ.- ΤΥς. 
ἃ 816 Τσῖπο. Ῥεεοῖ Ἰοσιν Α. να 68. 

΄Β πείσεσθαι δὲ’ ἃ οὐ) πείσεσθαι : 2 
δὶ μηδὲν, ὁ οἱ εοηΐ. ,Θέποτς πεί- τῆς δι 8515 Α. ϑδιιημ!οἶῖεν Πλάτωνος 

σεσϑαι δὲ οὐ, οὐ {Δοολϑι5 ἰπ . 

Αἴμει. Ῥ. 418. Ἀπῖποὶ]. ΧΙ. Ῥ. ἘΧ. ἐνόμιζε Δ. Ρ. τα, δες 

156. πείσεται ἀεάϊι ϑοπονγῖιδ 9 
Μ55. 1ρε6 δὲ μὴ. ὕτὸ δι᾽ ἃ. 60. 

ο ἐμφράσσει) Μαεϊΐν ἀνειφράσ- ἃ 81. Α. Τιΐηο... 
δόσει. ΟΕΕΝΕΆ. , ἀσεεῖα) ἀστεία Β. 

΄ 
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70 « Πλουτάρχου ἐκ τοῦ Περὶ ᾿Οργῆς." 
40 "Ὅσα δὲ ὀργῇ χρώμενοι πράττουσιν Ὁ ἄνθρωχοι, ταῦτα 

(399) ἀνάγκη. τυφλὰ εἶναι, καὶ ἀνόητα, καὶ τοῦ παντὸς ἅμαρ- 
τάνειν. Οὐ γὰρ οἷόν τὸ ὀργῇ χρώμενον λογισμῷ " χρῆσθαι 
τὸ δὲ ἄνευ λογισμοῦ ποιούμενον “ πᾶν ἄτεχνόν τὸ καὶ ὃι- 
εὐστραμμένον. 4όγον οὖν ἡγεμόνα χρὴ ποιησάμενον, οὕτως 
ἐπιχειρεῖν τοῖς κατὰ τὸν βίον ἔργοις, τὰς ἑκάστοτε πρού- 
«ἰπτούσας ὀῤγὰς διορϑούμενον καὶ διανεύοντα, ὥσπερ οἵ 
κυβερνῆται τὰ κύματα " τὰ προσφερόμενα. ᾽ Ἔστι γοῦν οὐκ 
ἔλαττον τὸ δέος, ὀργῆς. ἀντιπρώρου ὅ χυλινδουμένης, αὐτόν 

δὺτε καὶ ἢ σύμπαντα οἶχον ἄρδην ἀπολέσαι, καὶ ἀνατρέψαι 
μὴ διαπλεύσαντα δεξιῶς. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπιμελείας εἰς αὐ- 
τὰ δεῖ καὶ μελέτης, ᾧ καὶ μάλιστα ἁλίσχονται κατ᾽ ἄχρας 
οἱ παραδεξάμενοι τὸν ϑυμὸν ὡς σύμμαχον ἀρετῆς, ἀπολαύ.- 
οντερ ὅσον αὐτοῦ χρήσιμόν ἐστιν, ἕν τε πολέμῳ καὶ νὴ 
Ζία ἐν πολιτείαις, τὸ πολὺ δὲ αὐτοῦ καὶ τὸ ἐπιπόλαιον ἔχ- 

176 κρίνειν καὶ ἐχβάλλειν τῆς ψυχῆς, ὅπερ ὀργή τε καὶ πικρία 
δι᾿ ὀξυϑυμίαν λέγεται, νομίσματα ἥκιστα ταῖς ἀνδρείαις ψυ- 
χαῖς πρέποντα. Τίς οὖν ἐν ' τῇ ἡλικίᾳ τούτων γίγνεται με- 
λέτη; ᾿Εμοὶ μὲν δοκεῖ μάλιστ᾽ ἂν ὧδε γίγνεσθαι, πόρρωϑεν 
ἡμῶν προμελετώντων καὶ προαποπλούντων πλεῖστον᾽ οἷον; 
ἐν οἰκέταις τε καὶ πρὸς γυναῖχας τὰς γαμετάς. Ο γὰρ οἴχοι 
πρᾶος, καὶ δημοσίᾳ πρᾷος πολὺ μᾶλλον ἔσται, τοιοῦτος ἔν- 

δοϑὲεν καὶ ὑπὸ τῶν οἴκοι πεποιημένος αὐτῷ τῆς ἢ αὐτοῦ ψυ- 
χῆς εἶναι ἀγαϑός. 

70. κπυλινδουμένης } κυλινδομὲ ᾿ ϑῖς Α, ϑ:πιριἐοίτογ Πλουτάρ- Ὑτΐδο. ἐνηρ] μένης 
χου Ἴσχϊἷπο. γῖ᾽46 ΕΥξρπι. Ρ. 576 ἢ σύμπαν) σύμπαντα Β. Ν.. φαιὶ 
4Ξ:859. ἐϊεπι διιρρίεπὶ ἔστιν ρμοςξ οἶκον. 

. Β ἄνϑρωποι οἱ ἄνθρωποι Α. Ἐπ εἷς Ὑτίπο. )οᾶϊ ἀνατρέψαι 
ς χρῆσϑαι) γρήσασϑαι Α. το ἀνασερέψαε τι οοὐ). Ὑγιίεα- 
ἀ πᾶν ἄτεχνον) πανάτεχνον Β. οἷι. 

τι εἶα προσφερόμενα] τὰ οπι, Δ. ς τ ἡλικίᾳ] εῇ οτι. Β. Ν. 
ἔ ἔστι γοῦν] Ηΐης ὑδχιο δὰ ἤω, Κ αὐτοῦ -- ἀγαθὸς) αὐτοῦ---ἀγα- 

οπι. Α, ἧς Β. 
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Ρ.1716. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΝΩ͂ΘΙ ΣΑΤΤΟΝ, ΚΑ. 848 

ΠΕΡῚ ΤΟ ΓΝΩ͂ΘΙ ΣΑΥ͂ΤΟΝ. ΚΑ. 

4Ἵ ,« Φιλήμονος. 

9.) 

“ἄνθρωπος ὧν, τοῦτ᾽ ἴσθι, καὶ μέμνησ᾽ ἀεί. 

2. « Μενάνδρου Κοτταβιξούσαις. 
Τὸ γνῶϑι Ὁ σαυτόν ἐστιν; ὧν τὰ πράγματα 21 

ἴδῃς τὰ " σαυτοῦ, καὶ τί σοὶ ποιητέον. 

8 κ5 Διφίλου. 
Ὧν γνῷς τί ἐστ᾽ ἄνθρωπος, ἡδίων ἔσῃ. 

4 κ᾿ Δντιφάνους. 
Εἰ ϑνητὸς εἶ, βέλτιστε, ϑνητὰ χαὶ φρόνει. 

ὅ « Μενάνδρου Θρασυλέοντος. 
Κατὰ πόλλ᾽ " ἄρ᾽ ἐστὶν οὐ καλῶς εἰρημένον. 

τὸ γνῶϑι " σαυτόν" χρησιμώτερον γὰρ ἡ ν 
τὸ γνῶϑι τοὺς«ἄλλους. 

6 «᾿Εκ τῆς Αἰλιανοῦ Συμμίχτης “Ἰστορίας. 

Ἐν Χαιρωνείᾳ τοὺς ᾿Αθηναίους ἡνίκα ἐνίχησεν ὁ Φίλιππος ̓ 
ἐπαρϑεὶς τῇ εὐπραγίᾳ, ὅμως ἢ" λογιόμοῦ ἐκράτησε, καὶ οὐχϑο 
ὕβρισε, καὶ διὰ ταῦτα ᾧετο δεῖν αὐτὸν ὑπομιμνήσχεσϑαι 
ὑχό τινος τῶν παίδων ξωϑεν, ὅτι ἄνϑρωκπός ἐστιν. 
 «Ἐχ τῶν ᾿Δριστωνύμου Τομαρίων. 

3. ' 
ἃ 510 Τυΐηο. φιλήμων Δ. ΟἸοτίο, 

, Ῥ-. 3432. 

. 2, 

ἃ δὶς ἔοτο Β. οδι. πρὶ κοτα- 
οἐσ 

βιξούσαις. ἵπ Δ. κωταξομ," 
ποιάν ἱπ (αίαξζορι. ταν 
τοῦ καταψευδομένου ΟἸετῖο. Ρ. 98. 
Οεἴογαπι φιοὰ δηΐϊα ἢ, 1. ροδιιὶὶξ 
Οεεπεσιις, ἔγορτποπίιπε Βαρϑηξ Α. 
Ττπο. ἱπέσγα ΧΧΙΪ. 4. σι σΣ 
διιόξον: δῖοι δεαυῖιςε 5υπι. 

» σαυτὸν] σεαυνεὸν Β. πι. Ρ. 
Το. 

ο σαυτοῦ) δαυτοῦ Υοοε. ΒΒ. "8. 
Ῥ. Ττηο. 

Ά. 

[1 δὲς Δ. Τχίησ. 

4. 
ἃ ϑὶο Α. οδε. ᾿ἀνειφώντορ ἘΣ. 

5. 

ἃ 8160 ἔετθ Α. πρὶ ϑρασνλεον. 
ΟἸεσῖο. Ρ. 86. [ϑδοδὲ [1επιηιᾶ 

η0. 
Ὁ" ὧν ἔστιν) ἄρ᾽ ἔστιν Ῥογεοη. 

Αἀν. ὑ. 555. ᾿χολλά γ᾽ ἐστὶν ο- 
δεδεὰδ ΑΥΙΟΡΉ. Ῥ. 110, 

ο σεαυτὸν) σανεὸν ἃ. Μοχ εἶ 
Β. πι.. Ρ. Το, υχὸ ἦν, εἰ τοῦ 
γνῶθι ΡΤῸὸ τὸ 7. 

ἃ ϑῖς Α. Πορεῖ παρ Νμδὴ 
ὙΙίάσαιον Αο]οι. ΥΓ1]. 

» λογισμῷ} λογισμοῦ ἃ 
Τσίηο. 

7. 

Γ δ. μ᾿ Ἔχ τῶν ᾿Δρίστωνος 
Ἴτληο. 

(894) 



, 844 ΙΩΏΑΝΝΟΥ ΣΊΤΟΒΑΙΟΡ Τ. 91. 

Ἡράχλειτος ψΨέος ὧν, πάντων » γέγονε Ὁ σοφώτερος, ὅτι ὕδει 
ἑαυτὸν μηδὲν εἰδότα. 

α ΖΔημάώνακτος. 
ἣ δηκώνας ἐρωτηθεὶς Ὁ πότο ἤρξατο φιλοσοφεῖν, "Ὅτ. κατὰ. 
γιγνώσχειν,, ἔφη, ἐμαυτοῦ ἠρξάμην. 
9 « Σωχράτους. 

Σωκράτης ἐρωτηθεὶς, διὰ τί. οὐ συγγράφει, Ὅτε, εἶχεν, 
40 ὁρῶ τὰ χαρτία πολὺ τῶν γραφηδομένων τιμιώτερα. 

10 « Θεοχρίτον 
Θεόκριτος ἐρωτηϑεὶς διὰ τί οὐ υ συγγράφει, Ὅτι, εἶπεν, ὡς 

μὲν βούλομαι, οὐ δύναμαι' ὡς δὲ δύναμαι, οὐ βούλομαι. 

41 « Βίαντος. 

Θεώρει ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ τὰς σαυτοῦ πράξεις, ἵνα τὰς μὲν 
καλὰς ἐπικοσμῇς, τὰς δὲ αἰσχρὰς καλύπτῃς.. 

1. « Παροιμία. 
Γνῶϑι σαυτὸν, Ὁ ὡς παροιμία λαμβάνεται, μαρτυρεῖ Θεό- 

φραστος ἐν τῷ περὶ παροιμιῶν. ΟἷὨ πολλοὶ δὲ Χίλωνος 
δοεἶναι. τὸ ἀπόφϑεγμα" Ἀλέαρχος δὲ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ λεχϑῆναι 

Χίλωνι. ᾿ 

(8906)183 « Χείλωνος. 
Ὁ Χείλων ἐρωτηϑεὶς τί χαλεπώτατον, Τὸ γινώσκειν ἑαυτὸν, 

ἔφη" πολλὰ γὰρ ὑπὸ φιλαυτίας ἕκαστον ἑαυτῷ προσει- 
ϑέναι. 

44 «ἃ Βίαντορ. 

Ὁ σοφώτερος] σοφάτατος Δ. Β. 
πΐδται6 122. δ. 

8. 
ἃ 8ῖ5 Α. Ὡεοεϊ Ἰεπεπια Τχΐπο, 

Ῥ «ὁεε)] πηνίκα Δ. 

ἃ δὶς Α. ΝΗ Ἰοσῖισδ Ὑσίθο, 

τ δὶς Α, Ὀεεὲ Ἰεατν Τυπο. 
συγγράφει] συγγράφεις Α. 

Ῥοεῖ ραν δὴν »»αή. Τ ααλιαν ἐπὶ 
ηγ;ῃ ποιημάτων. "" Πλ Οεθποσιιδ 
Σπ τᾶσχᾷ. Ῥοτῶδ ἐπὶ ποιημάτων 
ἤδρεὶ αὐἰάοα Α. φεὰ ᾿ἰδησιδαι 
ἀεθη ἐδ. 

ἃ ϑ8ὶς Ῥγοδεῖι ̓ Βδε Α. 
Ἰουπιδ ΤΎΣηο. 

Ὁεοεὶ 

12. 
ἃ Βίαντος. παροιμία Ττὶπα, 

Ὠεοδὶ Ἰοοιις Δ, Οοπἤδσδαιασ Αρο- 
διο]υς Ῥτον. ΥἹ. 56. αιιΐ πιεπὰο 
Ἰδβοσδτα νἱάϑισ. Ὑεσθα 901}. τὸ 
μὲν ἀπόφϑεγμα ὑδαᾳιιὸ δὰ ἔπη. ρΡο- 
πεπάδ ἐγδηὶ Ροδὶ σι. 42. 

» ὡς παροιμία λαμβάνεται) Π 
μαρτυρία παραλαμβάνεται γο::. 

13. 

ἃ δία Α. Ὠεοεὶ Ἰειπια ΤΎΒΕ. 
» Χίλων] Χείλων Α. 

4. 
αι ἴζμοοιιε δοοσαϑεὶξ οχΧ Α. δὶ 

Ἰειπια βία. 



Ψ 

ΜΙ ΒΕἘῈΕΒ 
. 

47. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. ΚΑΓ 845 

Τὸ δὲ γνῶϑι σαυτὸν χρήδιμον εἷς νουϑεσίαν τῶν ἀλαζόνων, 
ὑπὲρ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν φλναροῦσιν. 

"᾿Αλεξάνδρου. ᾿ 
Αλέξανδρος νοσήσας μακρὰν όσον, ὡς ἀνέρρωσεν, Οὐδὲν, 

ἢ» διατεθῆναι χεῖρον᾽ ὑπχέμνησε γὰρ ἡρᾶς ἡ νόσος μὴ 
γα φρονεῖν, ὡς ϑνητοὺς ὄντας. 

ἃ Πλουτάρχου ἐκ τοῦ Περὶ Εὐθυμίας. 
Καὶ μὴν οἷνοί τε, καὶ σαρκῶν ἐμφορήσειρ, σῶμα μὲν 177 
τυρὸν ποιοῦσι καὶ ῥωμαλέον, ψυχὴν δὲ ἀσθενῆ" καὶ χρη- 
των ἐπιμέλεια μὲν συνεχὴς καὶ τήρησις αὔξει «λούτον". 
ὑπεροψία δὲ καὶ ὃ σωφροσύνη, μέγα " πρὸς φιλοσοφίαν ᾿ 
όδιον. “Ὅϑεν οὐ πάντα πάντων ἐστὶν, ἀλλὰ δεῖ τῷ Πυ- 
ιῷ γράμματι πειθόμενον αὑτὸν καταμαθεῖν, " εἶτα χρῆσϑαι 
ὃς ἕν ὃ πέφυχξδ, καὶ μὴ πρὸς ἄλλον ἄλλοτε βίου ζῆλον ἕλ, 
Ψ, καὶ παραβιάξεσϑαι τὴν φύσιν. 10 

. 8 Ἐχ τοῦ Ἐπιχτήτου ᾿Ἐγχειριδίου. 
Ἐπὶ μηδενὶ ἐπαρϑῇς ἀλλοτρίῳ προτερήματι.᾿ Εἰ ὁ ἵππος 
γεν ἐπαιρόμενος, ὅτι καλός εἶμι, ἀνεκτὸν ὃ ἂν ἦν' σὺ δ᾽ 
"ἂν λέγῃς," ὅτι ἵππον καλὸν ἔχω, ἴσθι ὅτι ἐφ᾽ ἵππῳ 
κϑῷ μέγα φρονεῖς. Τί οὖν ἔστι σόν; χρῆσις φαντασιῶν,(396) 
ὅτ᾽ ἂν κατὰ φύσιν ἔχῃς, τότε ἐκάρϑητι᾽" τότε γὰρ ἐπὶ τῷ 

᾿ πλεονεκτήματι ἐπαρϑήσῃ. 

ν Ζ4ημοσϑένους ἐν τῷ πρὸς Δεκτίνην. 
Καὶ τὰ ἀγαθὰ μὲν προσδοχᾶν, καὶ τοῖς ϑεοῖς εὔχεσθαι 
ἰόναι" πάντα δ᾽ ἀνθρώπινα ἡγεῖσθαι. 

ὁ Ἐν ταυτῷ. 

4λλ᾽ οἷμαι τὸ μέλλον ἅπασιν ἀνθρώποις ἄδηλον, καὶ μὲ- 90 
οΣ χαιροὶ μεγάλων πραγμάτων αἴτιοι γίγνονται" διὸ δεῖ 

δ: « 8ϊ9 Α. 86 1 ε. δ. "Ἐκ τῶ , ᾿ . ἱ τῶν ι ϑίο Α. Ὠεεῖς Ἰεπιλδ ΤΥΐπο. ᾿Επικτήτον Ττίπο, 
16. » ἂν ἦν] ̓ἂν οπι. Α. ὕοες, Ττπο, 

ο δτε, οπι. ὕοδ8. 
ι ϑῖο Α. ϑ8εῖ. Ρ. 474. Β. 5:10]. 
ουτάρχου Ττίπο. , 
) σωφροσύνη] φιλοφροσύνη Α. ἃ ϑ8ῖςε Α. βοῇ. Ὁ. 6, 4. δ8ίι:- 

Ρ. ΡΙ. “Ἰημοσθένους 
᾿ δρ} περὶ Ὕοιε. 

στε) ὅϑεν Α. Ὗοεν. 19. 
᾿ ἐτα εἰ νοε6. Μοχ βίον Ττῖπο. ἃ 8ῖο Α. 8011. 1υϊὰ. 45. 



8θ. ΟΙἸΩΑΝΝΟΌ ΣΤΟΒΑΙΟΡ 6δ ΟἿ... 

μετριάζειν ὃν ταῖς εὐπραξίαις, καὶ προορωμένους τὸ μέλλον 
φαίνεσθαι. 

᾿ς 90. 5 ἡλάτωνος ἐκ τῶν ᾿Δντεραστῶν. 
τί δ᾽, ἐπειδ᾽ ἂν ἄνθρωπος ὧν τις ἀγνοεῖ τοὺρ χρηστοὺς 

καὶ τοὺς μοχθηροὺς ἀνθρώπους, " ἄρ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ἀγνοεῖ πότε- 

ρον χρηστός ἐστιν, ἢ μοχϑηρὸρ, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἄνθρωπός 
ἔστι; Συνεχώρει. Τὸ δὲ " αὐτὸν ἀγνοεῖν, σωφρονεῖν, ἢ οὐ σω- 

80 φρονεῖν ἐστιν; Οὐ σωφρονεῖν. Τὸ ἑαυτὸν ἄρα γινώσχειν, ἔστι 
σωφρονεῖν; Φημὶ, ἔφη. Τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικε, καὶ τὸ ἐν “4ε1- 
φοῖς γράμμα παρακελεύεται, σωφροσύνην ἀσχεῖν καὶ δικαιοσύ- 
ψην. Ἔοικε. Τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστά- 
μεθα; Φημί. Οὐκ οὖν ἡ μὲν κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστάμεϑα, 
δικαιοσύνη αὕτη ἐστὶν, ἡ δὲ “ διαγιγνώσχειν καὶ ἑαυτὸν καὶ 
ἄλλους, σωφροσύνη; Ἔοικεν, ἔφη. Ταυτὸν ἄρα ἐστὶ δι- 
καιοσύνη σωφροσύνῃ; Φαίνεται. Καὶ μὴν οὕτω γε καὶ αἱ 
“τόλεις εὖ οἰκοῦνται, δτ᾽ ἂν οἱ ἀδικοῦντες δίχην " διδῶσιν. 
᾿Δ4ληθῆ λέγεις. 

(897)31 " Ξενοφῶντος ἐν ὃ αἹπομνημονευμάτων. 
40 Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, εἷς " Ζεῖ. 
φοὺς ἤδη πώποτε ἀφίκου; Καὶ δίς γε, νὴ “ία, ἔφη. Κα. 
τέμαϑες οὖν πρὸς τῷ ναῷ που γεγραμμένον τὸ “ Γνῶθι σαν. 
τόν; Ἔγωγε. Πότερον οὖν οὐδέν σοι τοῦ γράμματος ἐμέλη.- 
σεν; ἢ προσέσχες τε καὶ ἐπεχείρησας δεαυτὸν ἐπισχοκεῖν, 
ὅστις εἴης; Μὰ Δί᾿ οὐ δῆτα, ἔφη" καὶ γὰρ δὴ τοῦτο πάνυ 
ᾧμην εἰδέναι, σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλο τι ἤδειν, εἴ γε μηδ᾽ ἐμαυ- 
τὸν ἐγίνωσχον. Πότερα δέ σοι δοκεῖ γιγνώσχειν ἑαυτὸν, 
ἃ ὅστις τοὔνομα μόνον τὸ ἑαυτοῦ οἶδεν, ἢ ὅστις, ὥσπερ οἴτοὺς 

δοἵππους ὠνούμενοι, οὐ πρότερον οἴονται γιγνώσχειν, " ὃν ἂν ὁ 
βούλωνται γνῶναι, πρὶν ἂν ἐπισκέψωνται, πότερον εὐπειϑής 

20. δι. 

ἃ δῖ. Τυίπο, 8011. Ρ. 157. Ἑ. ἃ 8ϊ:ς. Α. ὈΡὶ οἷ. δυο δὰ ὧφ- 
Ὠδεεῖ Ἰοους Α. φξρ οἱ τούς. 5011. 77. 5, 24. 51π:- 

» ἄρ᾽ οὐχ ἑαυτὸν) ἀρ’ οὖν καὶ Ρ] λοις Ἐενοφώῶντος Ὑσχίης. 

αὐτὸν Ν. ᾿ὑτΐηο. » δεϊφοῦ) δέσμουρ Ν. δελφοὺ 

ς αὐτὸν] ἑαυτὸν Ν, δὲ ἤδη Ὕτίρο. 

τὴ διαγιγνώσκειν } γιγνώσχειν Ν.. Ῥ. οὐγῶσθ " γνώσθαι ιἷ Β. ᾿ν 

ἰηο. ἃ ὅσεις) ὅς Β. 
α διδῶσιν») διδοῦσι Β. ὁ οὖν ἂν) οὗ ἄν, ὃν ἂν Τιίαο, 

β 



ΝΕ ΈΈΞΞΞι 

Ι 

Ρ. 178. ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ. ΚΑ. 5841 

᾿ς ἔστιν ἢ ἢ δυσκειδὴρ, καὶ πότερον ἰσχυρὸς ἢ ἀσϑενὴς, καὶ 
σαπότερον ταχὺς ἢ βραδὺς, καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν τοῦ ἴπ- 

αοὺυ χρείαν ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια, ὅπως ἔχει" ὅ οὔ- 
τως ὁ ἑαυτὸν ἐπισκεψάμενος ὁποῖός ἔστι πρὸς τὴν ἀνθρωκπί- 

“ψῃην “χρείαν, ἔγνωκε τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν; Οὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, 
ἔφη, ὁ μὴ εἰδὼς τὴν δαυτοῦ δύναμιν, ἀγνοεῖν ἑαυτόν. ᾿Εχεῖνο 178 
δὲ οὐ φανερὸν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι "ἑαυτοὺς πλεῖστα 
ἀγαθὰ 'ἴσχουσιν ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖ- 
ὅτα καχά; οἱ μὲν γὰρ εἰδότερ ἑαυτοὺς, τὰ ἐπιτήδεια ἢ" ἑαυ- 
τοῖς ἴσασι, καὶ διαγιγνώσχκουσιν ἅ τε δύνανται, καὶ ἃ μή. 
Καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες, πορίζονταί τὸ ὧν δέον- 
ται, καὶ εὖ πράττουσιν" ὧν δὲ μὴ ἐπίστανται ἀπεχόμενοι,(398) 
ἀναμάρτητοι γίγνονται, καὶ διαφεύγουσι τὸ κακῶς πράτ-10 
τειν" διὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ τοὺς ὁ ἄλλους ἀνθρώπους δυνά- 
μενοι δοκιμάξειν, καὶ διὰ τῆς τῶν ἄλλων χρείας, τά τὸ 
ἀγαθὰ πορίξονται, καὶ τὰ καχὰ φυλάττονται. Οἱ δὲ μὴ εἴ-. 
δότες, ᾿ ἀλλὰ διεψευσμένοι τῆς αὐτῶν δυνάμεως, πρός τὸ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τἄλλα ἀνθρώπινα πράγματα 
ὁμοίως διάκεινται, καὶ οὔτε ὧν δέονται ἴσασιν, οὔτε ὅ τι 
σράττουσιν, οὔτε οἷς χρῶνται, ἀλλὰ πάντων τούτων διαμαρ- 
τάνοντες, τῶν τὸ ἀγαθῶν ἀποτυγχάνουσι, καὶ τοῖς κακοῖς 90 
«εριπίπτουσι. Καὶ οἵ μὲν εἰδότες ὃ τι ποιοῦσιν, ἐπιτυγχά- 
ψοντες ὧν πράττουσιν, " ἔνδοξοί τὸ καὶ τίμιοι γίγνονται" καὶ 
οἵ τε ὅμοιοι τούτοις ἡδέως χρῶνται, οἵ τε ἀποτυγχάνοντες τῶν 
πραγμάτων ἐπιθυμοῦσι " τούτους ὑπὲρ αὐτῶν βουλεύεσθαι, 
καὶ προϊστασθαί τὸ ἑαυτῶν τούτους, καὶ ἐλπίδας τῶν ἀγαθῶν 
ἐν τούτοις ἔχουσι, καὶ διὰ ταῦτα πάντων μάλιστα τούτους. 
ἀγαπῶσιν. Οἱ δὲ μὴ εἰδότες τί ποιοῦσι, κακῶς τὸ αἰἱρού- 
μενοι, καὶ οἷς ἂν ἐπιχειρήσωσιν ἀποτυγχάνοντες, οὐ μό- 
ψον ἐν αὐτοῖς τούτοις ζημιοῦνταί τὸ καὶ κολάζονται, ἀλλὰ80 
ϑιαὶ ἀδοξοῦσι διὰ ταῦτα καὶ καταγέλαστοι γίγνονται, καὶ 
τπαταφρονούμενοι καὶ ἀτιμαζόμενοι ζῶσιν" ὁρᾶς δὲ καὶ τῶν 

ἔξ δυσπειϑὴς ἀπειθὴς Α. εεὰ εχ 1 ἄλλου] ἄλλους ἀνθρώπους Α. 
δἰ. Ῥγίις Ἰεβερδίως ἀσθενὴς. Β. τὶ 
ῇ οὗτος οὕτως ὁ Α. Β. πι. 8. τὰ ἀλλὰ] αἷλλ᾽ οἱ Α. Μοχ πάντα ᾿ 

ἑαυτοὺς αὐτοὺς Α, εούτων Ττΐιο. 
ἐὲ ἴσχουσιν) πάσχουσιν Ονφεδοτ. Ὡ εὐδοξοι) ἔνδοξοι Α, Β. ὡρ πρ- 

εὐδ. Ττῖηο. ΧΑΔΥ 
κ ἑαυτοῖς] αὐτοῖς Α. ες Ὁ τούτουρ--τούτουρ οπι. Α. ΤΊ. 



Ἀ 

8. 5. ΙΘΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ͂ Ἵ. 41. 

«λεων, ὅτι ὕσαι ἂν ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν χρείτ- 
τοόι πολεμήσωσιν, ὃ αἵ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, αἱ δὲ 
ἐξ ἐλευθέρων 4 δοῦλαι; Καὶ ὁ Εὐθύδημος, ὡς πάνυ μοι "δο.- 

κοῦν, οὗ Σώκρατες, ἔφη, περὶ πολλοῦ ποιητέον. εἶναι, τὸ 
ἑαυτὸν γιγνώσχειν, " οὕτως ἴσϑι᾽' ὁπόθεν δὲ χρὴ ἄρξασθαι 

(899)ἐπισχοπεῖν ἑαυτὸν, τοῦτο πρὸς σὲ ἀποβλέπω, εἴ μοι Ἐθελή- 
40σαις ἂν ἐξηγήσασθαι. Οὐχ οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὰ ἔμε 
ἀγαϑὰ καὶ τὰ κακὰ ὁποῖά ἐάτι, πάντως που 
Νὴ Δί᾽, ἔφη εἰ γὰρ μηδὲ ταῦτα οἶδα, καὶ τῶν ἀυδρακό, 
δων "φαυλότερος ἂν εἴην. “Ἴθι δὴ, ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξήγησαι 
ταῦτα. ᾿4λλ᾽ οὐ χαλεπὸν, ἔφη" πρῶτον μὸν γὰρ τὸ ὑγιαί- 
ψειν ἀγαϑὸν εἶναι νομέξω᾽ τὸ δὲ νοσεῖν κακόν. Ἔκειτα τὰ 
αἴτια ἑκατέρου αὐτῶν, καὶ ποτὰ, καὶ βρωτὰ, καὶ ἐπιτηδεύ. 
ματα, τὰ μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέροντα, ἀγαθά" τὰ δὲ. 
«ροὸς τὸ νοσεῖν, κακά. Οὐκ οὖν, ἔφη, " καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ 

δ0 τὸ νοσεῖν, ὅτ᾽ ἂν μὲν ἀγαθοῦ τινος αἴτια γίγνηται, ἀγαθὰ ἂν 
εἴη" ὅτ᾽ ἂν δὲ καχοῦ, κακά; Πότε δ᾽ ἂν, ἔφη, τὸ μὲν ὑγιαί. 
νειν καχοῦ αἴτιον γένοιτο, τὸ δὲ νοσεῖν ἀγαϑοδ; Οτ᾽ ἂν νὴ Δ΄, 
ἔφη, στρατιᾶς τε αἰσχρᾶς, καὶ ναυτιλίας βλαβερᾶς, καὶ ἄλ- 
λων πολλῶν τοιούτων, οὗ μὲν διὰ ῥώμην μετασχόντες ἀπό. 
λωνται, οἱ δὲ δι’ ἀσϑένειαν ἀπολειφϑέντες 7 σωθώσιν. ᾿᾽4λη- 
ϑῆ λέγεις. ᾿4λλ᾽ ὁρᾷς, ἔφη, " ὅτι καὶ τῶν ὠφελίμων οἱ μὲν ᾿ 

179 διὰ ῥώμην μετέχουσιν, οἵ δὲ δι᾽ ἀσθένειαν ἀπολείπονται. " Τὰ 
οὖν, ἔφη, ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα, ποτὲ δὲ βλάπτοντα, ὃ" τί μᾶλλον 
ἀγαθὰ ἢ κακά ἐστιν; Οὐδὲν μὰ “ία φαίνεται κατά γε τοῦ- 
τον τὸν λόγον. ᾿4λλ᾽ ἣ γὲ τοι σοφία, ὦ Σώκρατες, ἐναμφισ- 
βητήτως ἀγαθόν ἐστιν' ποῖον γὰρ ἄν τις πρᾶγμα οὐ βέϊ- 
τιον πράττοι σοφὸς ὦν, ἢ ἀμαθής; Τί δαὶ, τὸν “αίδαλον, ᾿ 
ἔφη, οὐκ ἀκήχοας, ὅτε ληφϑεὶς ὑπὸ Μῆᾶίνω διὰ τὴν σοφίαν 

1οήναγκάζετο ἐκείνῳ δουλεύειν, καὶ τῆς τὸ πατρίδος ἅμα καὶ 
τῆς ἐλευϑερίας ἐστερήϑη, καὶ ἐπιχειρῶν " ἀποδιδράσχειν μετὰ 
. - 

Ῥ αἱ δὲ] αἱ μν τ Α. Β. τι. ε«. Ἢ ἴθι) ἴσθι Β. πι. Ῥ. Ττίπα. 
«ολεμίσωσιν, αἱ δὲ Ττίηο. χ καὶ τὸ ὑγ.} μὴ τὸ ὑγ. Ττῖδο, 

4ᾳ δούλοι] δοῦλαι Δ. Β. πὶ, 8. Υ σώξωνται) σωϑώσιν Α. 
Υ δοκεῖς} δοκοῦν Α. ΤἘτσίηο. κ ὅτι] οη. Δ, 
5 οὕτως ἴσϑι) οὕτως σοι Οο:π. ἃ ταῦτα] τὰ Α, Ττίπο. 

ΣΔΔΙΡ. Ηἰπο τατος δὰ κακοῦ χαχά ᾿ Ὁ μᾶλλον) τι μᾶλλον Α. Ὑτίος. 
οπι. Α. ο ἀποδιδράσκειν) ἔπιδιδράσκιν 

᾿ι φανλότθρορ) φλανλότερορ Ττ. Α. 



ΠΗΟΥΖΞΕΕΕΞΕΕ 
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τοῦ υἱοῦ, τόν τὸ παῖδα ἀπώλεσε, καὶ αὐτὸς οὐκ ᾿ ἠδυνήθη σω. 
ϑῆναι, ἀλλ᾽ ἀπενεχϑεὶς εἷς τοὺς βαρβάρους, πάλιν ἐχεῖ ἐδού-(400) 
λὲδυε; “έγεται νὴ «“1͵᾿, ἔφη, ταῦτας, Τὰ δὲ Παλαμήδους 
οὐκ " ἀχήκοας πάθη; τοῦτον γὰρ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν ὡς 

᾿ διὰ σοφίαν φϑονηϑεὶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἀπόλλυται. “ἐγε-. 
Σ φαν καὶ ταῦτα, ἔφῃ. “Ἥλλους δὲ πόσους οἴει διὰ σοφίαν 
.» ἀνασπάστους πρὸρ βασιλέα γεγονέναι, καὶ ἐκεῖ δουλεύειν ; 30 

Κινδυνεύει, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀναμφιλογώτατον ἀγαθὸν 
᾿ δεἶναι τὸ εὐδαιμονεῖν. Εἴ γε μή τις αὐτὸ, ἔφη, ὦ Εὐϑύ- 

δημδ, ἐξ ἀμφιλόγων ἀγαϑῶν ὃ" συντεθῇ. Τί δ᾽ ἂν, ἔφη, 
τῶν εὐδαιμονικχῶν ἀμφίλογον εἴη; Οὐδὲν, ἔφη, εἴ γε μὴ 
«ροσθήσομεν ' αὐτῷ κάλλος, ἢ ἰσχὺν, ἢ πλοῦτον, ἢ δόξαν, 
ἢ καί τι ἄλλο τῶν τοιούτων. ᾿Αλλὰ νὴ Ζ“ία προσθήσομεν, 
ἔφη. Πώς γὰρ ἄν τις ἄνευ τούτων εὐδαίμων εἴη; Νὴ δἰ᾽, 
ἔφη, προσθήσομεν ἄρα ἐξ ὧν πολλὰ καὶ χαλεπὰ συμβαί-50 
ψει τοῖς ἀνθρώποις πολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν 
ἐπὶ τοῖς ὡραέοις παρακεκινημένων διαφϑείρονται᾽ πολλοὶ δὸ 
διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν ἔργοις ἐπιχειροῦντες, οὐ μικροῖς κα. 
κοῖς περιπίπτουσι, πολλοὶ δὲ διὰ τὸν πλοῦτον ἢ" διαθρυπτό- 
μενοί τὸ καὶ ἐπιβουλευόμενοι, ἀπόλλυνται᾽" πολλοὶ δὲ διὰ 
δόξαν καὶ πολιτιχὴν δύναμιν μεγάλα κακὰ πεπόνθασιν. ᾿Αλλὰ 
μὴν, ἔφη, ᾿εἴ γε μηδὲ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπαινὼν ὀρϑῶς λέγω, 
ὁμολογῶ μηδὲ ὅτι πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὔχεσθαι χρὴ εἰδέναι. 
Αλλὰ ταῦτα μὲν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πι- 40 
ὀτεύειν εἰδέναι 5 οὐδ᾽ ἔσχεψαι. 

99 " Πλάτωνος ἐκ τοῦ Φιλήβου. (401) 
» Τῆς δ᾽ αὖ πάσης πονηρίας ἐστὶ τοὐναντίον πάθος ἔχον, 

ἣ τὸ λεγόμενον ὑχσὸ τῶν ἐν Ζελφοῖς γραμμάτων. Τὸ Γνὼ- 

ψαι σαυτὸν λέγεις, ὦ Σώκχρατες; Ἔγωγε. Τοὐναντίον μὴν 

ε ἀμήκοας, ἡ ἐδυνήϑη Α.᾿ 1 εἴγε μηδὲ] εἴ γε μὴ Δ. οἴ πῖοχ 
κήκοας] ἠκήκοας Α, μηδὲ ἱπῖος 11π|682. 
ἀνασπάστους) ἀναρκάστουῃ ὁὶ διέ 8’ 

| οἷον ἸΩΔΥ τὲ οὐ διέσκεψαι) οὐδ᾽ ἔσκεψαε 

εἶναι τὸν εἶναι καὶ τὸ Α. Α. δεπ. τρᾶτγᾷ. 
συντεθὴ) συνειθεὶῖ Α. συνειθῆ 

Β. τὰ. 6. 82. 

1 αὐτῷ] αὐτὸ Ττίπο. ἰᾶ ἃ δϑὶο Α. Τείης. 50}]. ἢ. 48. 

Κ διαθρυπεύμεποι ἐπιθρυπτό- Ὁ τῆς δ᾽ αὖ 'ῃψϑχυο δὰ τῷ λέγειν 
βᾶνοι Α. οὔ. Α. 



860 ἸΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ͂ Ἴ.9.. 

ἐκεῖνο δηλονότι, τὸ μηδαμῇ γινώσκειν αὐτὸν, λεγόμενον ὑπὸ 
τοῦ γράμματος ἂν εἴη. Τί μήν; ὯΔ Πρώταρχε, " πειρῶ δὲ 
αὐτὸ τοῦτο τριχῇ τέμνειν. Πῆ φής; οὐ γὰρ μὴ δυνατὸς ὦ. 

δ0.έγεις δὴ δεῖν ἐμὲ τοῦτο διελέσϑαι τὰ νῦν. ““έγω καὶ δέο. 
μαί γε πρὸς “τῷ λέγειν. Ἶάρ᾽ οὖν οὐ τῶν ἀγνοούντων αὖ- 
τοὺς κατὰ τρία ἀνάγκη τοῦτο τὸ πάϑος πάσχειν ἕκαστον; 
Πῶς; Πρῶτον μὲν κατὰ χρήματα δοξάξειν εἶναι πλουσιώ- 
τερον, ἢ κατὰ " τὴν αὐτῶν οὐσίαν" πολλοὶ γοῦν εἶσι ἵ τοιοῦ- 
τον πάϑος ἔχοντες" πλείους δέ γε δ οἷ μείξους καὶ καλλίους αὐ- 
τοὺς δοξάξουσι, καὶ πάντα ὅσα κατὰ τὸ σῶμα εἶναι ἢ διαφε- 

Ἰϑορόντως, τῆς οὔσης αὐτοῖς ἀληθείας. Πάνυ γε. Πολὺ δὲ 
φλεῖστοί γε, οἶμαι, περὶ τὸ τρίτον εἶδος τούτων ἐν ταῖς ψυ. 
χαῖς διημαρτήκασιν ἀρετῇ, δοξάζοντες βελτίους ἑαυτοὺς, οὐκ 
ὄντες. Σφόδρα μὲν οὖν. ' Τῶν ἀρετῶν δ᾽ ἄρα, οὐ σοφίας 
«πρὶ τὸ πλῆϑος πᾶν "ἀντεχόμενον, μεστὸν ἐρίδων, καὶ δοξο- 
σοφίας ἔστι ἱ ψευδοῦς; Πῶς δ᾽ οὔ; Κακὸν μὲν δὴ πᾶν 

ἄν τις τὸ τοιοῦτον εἰπὼν, ὀρθῶς ἂν εἴποι, πάϑος. Σφό- 
δρα γε. 

423 " Πλάτωνος ᾿Αλκιβιάδου α. 

Φέρε δὴ, τί ἐστι τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι; μὴ πολλάκις λάϑω. 
(40ϑὴμεν οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, οἰόμενοι δέ" καὶ " πότε 

ἄρα αὐτὸ ποιεῖ ἄνθρωπος; ἀρ᾽ ὅτ᾽ ἂν τῶν ἑαυτοῦ ἐπιμελῆ- 
ται, τότε καὶ αὑτοῦ; "Ἔμοιγ᾽ οὖν δοχεῖ. “ Τί δαί; ποδῶν 
ἄνθρωπος πότε ἐπιμελεῖται; ἄρ᾽ δτ᾽ ἂν ἐχείνων “4 ἐπιμελῆ- 
ται ἅ ἔστι τῶν ποδῶν; Οὐ μαυϑάνω. Καλεῖς “" δὲ τι χε: 
ρός οἷον δακτύλιον, ἔστιν ὅτου ἂν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνϑρώ- 
που φαίης, ἢ δακτύλου; Οὐ δῆτα. Οὐκ οὖν καὶ ποδὸς 
: ὑπόδημα τὸν αὐτὸν τρόπον; Ναί. (5 καὶ ἱμάτια καὶ στρώ- 

α πειρῶ δὴ] πειρῶ δὲ Ὑτίπο. 83. 
ὰ τῷ λέεγιν) τὸ Δ. Ττίηο. 
ὁ τὴν αὐτῶν) τὴν αὐτοῦ Α. Β. 

Ὧι. 2. 

ξ τοιοῦτο) τοιοῦτον ΑΔ. 
ἃ ἢ μείζους) οἱ μείζους Α. 
ἢ διαφέροντας 3. πι. 2. 
ἱ τῶν ἀρετῶν πδηι9 δὰ δη. 

οἱ. Α. 

ἑἰς ἀντεχόμενον] ἀνεχόμενον Β. 

1 ψευδοῦς) καὶ ψεύδους ΟοεΠ 6.1 
ΧΛΒΥ. 

ἃ δῖ Α. εἶπο α Τεῖησ. ϑ8ς]]. Ὁ. 
λαῦ Ἑ. ἐμαυτοῦ Ττίπο. ὑγοὸ δαν- 

δ .Ἵ πότε ἄρα) πότερον Ν. Ὑτίης. 
ς τί δαί;:) δὲ Β. οπὶ. Ν. 
ἃ ἐπιμελεῖται) ἐπιμελῆται Ν, 

Τστίηο. αρ᾽ - ἐπιμελεῖται) οαι. Β. 
6 δή τι) δὲ τε Τυΐης. 
1 ὑπκόδυμα) ὑπόδημα Ττὶποα. 

ἃ (καὶ--ναι) Νοὴ οδὶ ἱπ Εσοϑε- 
Ὠἷδηο αυοα ἱποϊιἀτῖυν ρδυθηι ει. 

τ ναι ΟΣ 
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Ν τρῦ ἄλλου σώματορ ὁμοίως; Ναί.) Ἶ49᾽ οὖν ὅτ᾽ ἄν9ο 
ὑποδημάτων ἐπιμελώμεϑα, τότε ποδῶν ἐπιμελούμεϑα; Οὐ Οὐ 
κάνυ μανθάνω, ὦ Σώκρατες. Τί δαὶ, ὦ ̓ Αλκιβιάδη, ὀρθῶς 

ρ. 480. 

ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς τὶ ὁτουοῦν πράγματος. Ἔγωγε. ἾΔρο᾽ 
γὖὺν ὅτ᾽ ἄν τίς τι βέλτιον σποιῇ, τότε ὀρθὴν λέγεις ἐπιμέ- 
ἰδίαν; Ναί. Τίς οὖν τέχνη ὑποδήματα βελτίω ποιεῖ; Σχυ- 

πῆ. Σκχυτικῇ ἄρα ὑποδημάτων ἐπιμελούμεϑα;. Ναί. Ἦ 
ιαἱ ποδὸς σχυτικῇ, ἢ ἐκείνῃ, ᾧ πόδας βελτίους ποιοῦ- 
κᾶν; ᾿Εχείνῃ. ' Βελτίους δὲ πόδας οὐχ ἥπερ καὶ τὸ ἄλλο 50 
“ὥὦμα; Ἔμοιγε δοκεῖ. Αὐτη δ᾽ οὐ γυμναστική; Μά- 
στα. Γυμναστιχῇ μὲν ἄρα ποδὸς ἐπιμελούμεθα, σχυτι- 
ε δὲ τῶν τοῦ ποὺὸός. Πάνυ γε. Καὶ γυμναστικῇ μὲν χει- 
γῶν, δαχτυλιογλυφίᾳ δὲ τῶν τῆς χειρός. Ναί. Καὶ γυμ- 
γαστικῇ μὲν, σώματος" ὑφαντικῇ "ὶ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις, τῶν ᾿ 
οὔ σώματος. Παντάπασιν. "Αλλῃ μὲν ὥρα τέχνῃ αὐτοῦ 
ἱκάστου ἐπιμελούμεθα, ἄλλῃ δὲ τῶν ἑαυτοῦ. Φαίνεται. 
Οὐκ ἄρα, ὅτ᾽ ἂν τῶν ἑαυτοῦ ἐπιμελῇ, σαυτοῦ ἐπιμελῇ. 
Οὐδαμῶς. Οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοικεν, ἡ τις ἂν αὐ-(403). 
τοῦ τε ἐπιμελοῖτο, καὶ τῶν αὑτοῦ. Οὐ φαίνεται. Φέρε40 
ϑὴ, ποίᾳ ποτ᾽ ἂν ἡμῶν αὐτῶν ᾿ἃ ἐπιμεληϑείημεν; Οὐχ ἔχω 
ἰέγειν. ᾿Αλλὰ τοσόνδε γε ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ἡ ἂν τῶν 
ἡμετέρων καὶ ὁτιοῦν βέλτιον ποιῶμεν, " ἀλλὰ ἢ ἡ ἡμᾶς αὖ- 
τούς. ᾿Δληϑῇ λέγεις. Ἦ οὖν ἔγνωμεν ἄν ποτε τίς τέχνη 
εὐπόδημα βέλτιον ποιῇ, μὴ εἰδότος ὑπόδημα; ᾿Αδύνα- 
τον. Οὐδέ γε τίς τέχνη " δαχτυλίους βελτίους ποιῇ, ἀγνο- 
οὗντες δαχτύλιον. ᾿4ληϑδῆ. " Τί δέ; τίς γε τέχνη βελτίω 50 
ποιεῖ αὐτῶν ἀρ᾽ ἄν ποτε γνοίημεν, ἀγνοοῦντεςρ τί ποτ᾽ ἐσ- 
μὲν αὐτοί; ᾿Αδύνατον. Πότερον ᾿ οὖν ῥάδιον τυγχάνει. τὸ 
γνῶναι ἑαυτὸν, καί τις ἦν φαῦλος ὁ τοῦτο ἀναθεὶς εἰς τὸν 
ἐν Πυϑοὶ νεὼν, ἢ χαλεπόν τε, καὶ οὐχὶ παντός; ᾿Εμοὶ μὲν, 
εὖ Σώχρατες, πολλάκις μὲν ἔδοξε παντὸς εἶναι πολλάχις 

Οπενκι. τὰ ἀλλὰ ἢ) καὶ Ν, Τιῖπο. Νεο ἴὩ δ]ἱὶς Ρ]διοσιὶξ 
ΕΧΕΙΏΡ]1:. 
᾿ τοῦ ἄλλου] τοῦ οπι. ΒΒ, Μοχ 

εἰς βέλτιον Ττιηο. εἶπα ει. 
Σ βελτίους δὲ) βελείους δὴ Ὑτίηο. 

εἰ οὐχί περ Ῥτο οὐχ ἥπερ. 
κ δ καὶ] καὶ οηι 
ΐ ἐπιμεληϑείημον } ,ἐπιμελήειμεν 

Ν. ἸΤχίπο. διιρσα ποῖά Τείΐμο, 

Ὡ ὑπόδημα] ὑποδημάεων Ν. ὑ- 
ποδήματα [ὙΥἱηο. 
" ο δακευλίους βελείουρ) δακεύλια 
ελείω Ν. 

Ῥ τί δέ;) εἰ δαί Β. ΜΟΣ γε οἵ. 
Ττίπο. 

ᾳ οὖν ἀν) ἂν οἱ, Ν. Ττίπο. 
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δὲ, παγχάλεπον. "᾽41λ᾽ εἦ ᾿Αλκιβιάδη, εἴτο ξάδιον, εἴπ 
μή ἐστιν, ὅμως γε ἡμῖν ὧδ᾽ ἔχει" γνόντερ μὲν αὐτὸ, τάχ 

181 ὧν γνοίημεν τὴν ἐπιμέλειαν ἡμῶν αὐτῶν" ἀγνοοῦντες δὲ, 
οὐκ ἂν ποτέ. Ἔστι ταῦτα. Φέρε δὴ, τίν᾽ ἂν τρόπον εὐὑ- 
φεϑείη αὐτὸ "τοῦτο; οὕτω μὲν γὰρ ἂν τάχ᾽ εὕροιμεν τί ποτ᾽ 
ἐσμὲν αὐτοί" τούτου δ᾽ ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ, ἀδύνατόν που. 
᾿Ὀρϑώῶς λέγεις. Ἔχε οὖν πρὸς Διὸς, τῷ διαλέγῃ σὺ "νὸν 
ἄλλῳ τῳ, ἢ ἐμοί; Ναί. Οὐκ οὖν καὶ. ἐγὼ σοί; Ναί. Σω. 
κράτης ἄρ᾽ ἐστὶν ὁ διαλεγόμενος; Πάνυ γε. ᾿Αλκιβιάδης δ' 

1Ιοὖ ἀκούων; Ναί. Οὐκ οὖν λόγῳ διαλέγεται ὃ Σωκράτης; Τί 
μήν; τὸ δὲ διαλέγεσθαι, καὶ τῷ λόγῳ χρῆσθαι, ταυτόν που 
καλεῖς; Πάνυ γε. Ὃ δὲ χρώμενος καὶ ᾧ γρῆται, οὐχ ἄλ. 

(404)λο; Πῶς λέγεις; “βόπερ σκυτοτόμος τέμνει που τομῇ καὶ 
Ὗ σμίλῃ καὶ ἄλλοις " ὀργάνοιρ. Ναί. Οὐκ οὖν Υ ἄλλο μὲν ὁ 
τέμνων καὶ χρώμενος, ἄλλο δὲ οἷς ὁ τέμνων χρῆται; " Πῶς 
γὰρ οὔ; ᾿4ρ᾽ "οὖν οὕτως καὶ οἷς ὁ κιθαριστὴς κιϑαρίξει, 
καὶ αὐτὸς ὁ κιθαριστὴς ἄλλο ἂν εἴῃ; Ναί. Τοῦτο τοίνυγ 

80 ἀρτίως ἠρώτων, εἰ ὁ χρώμενύς τε᾿ καὶ ᾧ χρῆται ἀεὶ δοκεῖ 
ἕτερον εἶναι. “Ζοκεῖ. Τί οὖν; φῶμεν τὸν σχυτοτόμον τέμνειν 
ὀργάνοις μόνον, ὃ ἢ καὶ χερσί; Καὶ χερσί. Χρῆται ἄρα καὶ 
“ταύταις. Ναί. Ἦ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς χρώμενος -σκυτοτομεῖ; 

᾿ Ναί. Τὸν δὲ χρώμενον, καὶ οἷς χρῆται, ἕτερα ὁμολογοῦμεν; 
4 Ναί. Ἕτερον ἄρα σκυτοτόμος καὶ κιθαριστὴς χειρῶν καὶ 

, ὀφθαλμῶν οἷς ἐργάξονται. Φαίνεται. Οὐκ οὖν καὶ παντὶ τῷ 
βοσώματι χρῆται ἄνϑρωπος; Πάνυ γε. Ἕτερον " δ᾽ ἦν τό τε χρώ. 

τ μενον, καὶ ᾧ χρῆται; Ναί. Ἕτερον ἄρ᾽ ᾿ ἄνϑρωπός ἔστι τοῦ 
ἑαυτοῦ σώματος. Ἔοικε. Τί ποτ᾽ οὖν ἐστιν ἄνϑρωπος; Οὐκ 
ἔχω λέγειν. Ἔχεις μὲν οὖν ὅ τι γε τῷ σώματι χρώμενον; Ναί; 
Ἦ οὖν ἄλλο τὶ χρῆται αὐτῷ ἢ ψυχή; Οὐκ ἄλλο. Οὐκ οὖν 
ἄρχουσα; Ναί. Καὶ μὴν τόδε γ᾽ οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλος 
οἰηϑῆναι. Τὸ ποῖον; ΔΙιὴ οὐ τριῶν ἕν γέ τι εἶναι τὸν ἄν. 

ΥΣ αἀ1λ ἄρ᾽ Ν. κ πῶς οὐ πῶς γὰρ οὐ Ν. Τί. 
8 τοῦτο) τὸ αὐτὸ Οφεποχί πιὰσ- ἃ οὐ») αὖἡἥ Οοεμοτὶ τηδτᾷ. 

ἔο. Μοχ ὄντες Ττίπο. ὑσο ὄντος. Ὁ ἢ καὶ) ἀεεξὲ ἢ Ὑσῖπο. 
ε ὀρϑῶς λέγεις) οπι. Ν. Ὑτπο. ς ταὐταις] αὐταῖς Β. 
τι νῦν) οτἱϊ. Ν. Ῥτίης. ἃ ναὶ οτι. Ττσίηο. 

νν σμίλῃ} σκελλῃ Β. 8 δ᾽ ἦν] δὴ Οὐεμοσὶ παδτᾷ. Χ ὀργάνοις] ἐργαλίοις Ν. Β. 
Υ ἄλλο] ἄλλος Ὑτὶπο. δὲ πιοχ ξ ὁ ἄνθρωπος] Ὡδοεὲ ατιϊουϊω: 

ἄλλα δὲ οἷς τέμνων. Ττηο. 

ἱ 

μσαπῖδῃ..--τπἰσοὸ ἀπαπππσπιι.. .....΄ 
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ϑρωχον. Τίνων; Ψυχὴν, ἢ σῶμα, δ. συναμφότερον, τὸ 
ὅλον τοῦτο. Τί μήν; ᾿Αλλὰ μὴν " οὐ τό γε τὸ τοῦ σώματος 
ἄρχον ὡμολογήσαμεν ἄνθρωπον εἶναε ; ἐμολογήσαμεν. 
[Τίς οὖν ὁ ἄνθρωπος: ἀρ' οὖν σῶμα αὐτὸ αὑτοῦ ἄρχει; 40 
Οὐδαμῶς. ᾿Αρχεσθαι γὰρ " αὐτὸ εἴπομεν; Ναί. Οὐκ ἂν δὴ(406) 
τοῦτό γ8 εἴη τὸ ξητούμενον. Οὐκ ἔοικεν. ᾿4λλὰ ᾿ ἄρα 'τὸ 
“συναμφότερον τοῦ σώμᾶτος ἄρχει, καὶ ἔστι δὴ. τοῦτο ὁ ἄν-᾿ 
ϑρώπος; Ἴσως δῆτα. Πάντων γ8 ἥκιστα, μὴ γὰρ " συνάρ- 
χοντος τοῦ ἑτέρου, οὐδεμία πον, μηχανὴ τὸ συναμφότερον 
ἄρχειν. ᾿Ορϑῶς. Ἐπειδὴ δὲ οὔτε τὸ σῶμα, οὔτε τὸ συναμ- 
φότερόν ἐστιν ἄνθρωπος, λείπεται, - οἶμαι, ἢ μηδὲν αὐτὸ 
εἶναι, ἢ εἴπερ τί ἐστὶ, μηδὲν ἄλλο τὸν ὄἄνϑρωπον συμβαί-50 
ψειν, ἢ ψυχήν... Κομιδῇ μέν οὖν. "Ἔτι οὖν σαφέστερον δεῖ 
ἀποδειχϑῆναί σοι, ὅτι 5 ἡ ψυχή ἔστιν ἄνθρωπος; Μὰ “Γ᾽, 
ἀλλ᾽ ἱκανῶς μοι δοχεῖ ἔχειν. Εἰ δὲ γ μὴ ἀκριβῶς, ἀλλὰ καὶ 
μετρίως, ἐξαρκεῖ ἡμῖν᾽ ἀχριβῶς μὲν γὰρ εἰσόμεθα τότε, ὅτ᾽ 
ἂν εὕρωμεν ὃ νῦν δὴ παρήλθομεν διὰ τὸ πολλῆς εἶναι σχέ- 
ψεως. Τί τοῦτο; Ὃ ἄρτι οὕτω πως ἐρρήϑη, ὅτι πρῶτον 182 
σκεπτέον εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό" νῦν δ᾽ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ, αὑτὸν “ 
ἔχμσοτον ἐσχέμμεθα ὅ τι ἐστίν. Καὶ ἴσως ἐξαρκέσει" οὐ γάρ 
αου κυριώτερόν γε οὐδὲν ἂν ἡμῶν αὐτῶν φήσαιμεν, ἢ τὴν 
ψυχήν. Οὐ δῆτα. Οὐκ οὖν καλῶς ἔχει οὕτω νομίζειν, ἐμὰ 
«αὶ σὸ ἢ προσομιλεῖν ἀλλήλοις τοῖς λόγοις χρωμένους τῇ ψυ- 
χῇ πρὸς τὴν ψυχήν; Πάνυ μὲν οὖν. Τοῦτο δ᾽ ἄρα ἦν, «ὃ 
καὶ ὀλίγῳ ἔμπροσθεν εἴπομεν, ὅτε Σωκράτης ᾿Αλκιβιάδῃ 
διαλέγεται λόγῳ χρώμενος, οὐ πρὸς τὸ σὸν «ρύδσωπον, ὡςῖο 
ἔοικεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν ᾿Αλκιβιάδην ποιούμενος τοὺς λόγους" 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ᾿ ἡ ψυχή, Ἔμοιγ᾽ οὖν δοκεῖ. Ψυχὴν ἄρα 

᾿ ἡμᾶς κελεύει γνωρίξειν " ὁ ἐπιτάττων γνῶναι ἑξαυτόν. Ἔοι- 
ἸπὍστις ἄρα τῶν τοῦ σώματός τι γιγνώσκει, τὰ " αὐ-(406) 

τοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ἔγνωκεν. Οὕτως. Οὐδεὶς ἄρα τῶν 
ἔ ἢ καὶ συν. καὶ οτι. Τυΐπο. συναμφότερον Β. ϑιιρτὰ τὸν δυῖθ 

αὐτό γε τὸ τοῦ] οὗ τό γε τοῦ ἄνθρωπον οπι. Ττΐπο. 
Ν. Ὑτσίπο. ο ἡ φυχὴ) ἀεοιῖ δυο ΤΎΠΟ, 

ὃ είς οὖν ὁ ἀ.] ουνι. Β. Ν. ΤΥ Ν). Μὸοχ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ Ν. 
αὐτὸ) αὐτὰ Ν. Ττίης, ϑαρτα Ρ προσομιλεῖν) [ἃ δεῖ, εοπυενφῶ»- 

αὐτὸ οτῃ. Β, Μοχ ναὶ οπι. Τχίμο. τὴ; οοἰ οι. Οπεν. προσομιλῶν Β. 
Ἵ ἄρα οπ'. Ν. Τυτίηο. τῇ δ κα. ὃ ἔγαγε δαὶ Α΄ Ν. 
Ὁ συνάρχοιτος] οὖν ἄρχοντος Νῖοχ εἶπον ἸὙτῖπο. 

Οερι. πιᾶσρ. τῇ ως ὐωΣ τε. 
: ἔτει οὖν σαφέστερον ἔσειν οὖν 7 καὶ ὁ ὁ. Α. Γιΐπο 
ΒΊΟΒΑΞΙ ἘΙΟΒΙΒΕΟ. γΟΣ,.. 



864 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΟΡ ΟΘὋΠἘδ8ι 
ἰατρῶν ξαυτὸν γιγνώσχει καϑ᾿ ὅσον ἰατρός οὐδὺ τῶν παι. 
δοτριβῶν, καϑ'᾿ ὅσον παιδοτρίβης. Οὐκ ἔοικε. “Πολλοῦ 
ἄρα δέουσιν οἵ γεωργοὶ καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ γιγνώσχειν 

30 ἑαυτούς οὐδὲ γὰρ τὰ ἑαυτῶν “ οὐτοί γε, ὡς ἔοικε, γιγνώ- 
όχουσιν, ἀλλ᾽ ἔτι πορρωτέρω τῶν ἑαυτῶν, κατά γε τὰς τίς 
νας ἃς ἔχουσι' τὰ γὰρ τοῦ σώματος γιγνώσχουσιν, οἷς τοῦτο 
ϑεραπεύεται. ᾿4ληθῇ “ λέγεις. Ἐἰ ἄρα σωφροσύνη ἐσεὶ 
τὸ ἑαυτὸν γιγνώσχειν, οὐδεὶς τούτων σώφρων κατὰ τὲν τές 

ψην. Οὔ μοι δοκεῖ. “ιὰ ταῦτα δὴ καὶ βάναυσοι αὗται αἱ 
τέχναι δοχοῦσιν εἶναι, καὶ οὐκ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ μαϑήματα. 
Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ οὖν " πάλιν ὅστις αὖ σῶμα ϑεραπεύει, 

805 τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ϑεραπεύει; Κινδυνεύει. “Ὅστις 
δέ γε τὰ χρήματα, οὔτα ἑαυτὸν οὔτε τὰ ξαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἔτι 
«πορρωτέρω τῶν ἑαυτοῦ; Ἔβμοιγε δοχεῖ. ἢ οὐ τὰ αὑτοῦ ἄρε 

. ἔτι πράττει ὁ χρηματιστής. ᾿Ορθῶς. Εἰ δ᾽ ἄρα τὶς γέγονεν 
ἐραστὴς τοῦ ᾿Αλκιβιάδου σώματος, οὐχὶ Ἀλκιβιάδου [ἄρα] 
ἠράσθη, ἀλλά τινος τοῦ ᾿Αλκιβιάδου. ᾿4ληθῆ λέγεις. “Ὅστις. 
δὲ σοῦ, τῆς ψυχῆς ἐρᾷ. ᾿Ανάγκη φαίνεται ἐκ τοῦ λόγου. Οὐκ 
οὖν ὁ “ μὲν τοῦ σώματός σου ἐρῶν, ἐπειδὴ λήγεε ἀνθοῦν, 

40 ἀπιὼν οἴχεται; Φαίνεται. “Ἢ δὲ τῆς ψυχῆς ἐρῶν, οὐκ ἄκπει- 

σιν, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴη. Εἰκός γε. Οὐκ οὖν ἐγώ εἰμι 
ὁ οὐκ ἀπιὼν, ἀλλὰ “ὁ παραμένων, λήγοντος τοῦ σώματος, 
τῶν ἄλλων ἀπεληλυθότων; 

(407)4 " Ἐν ταυτῷ. 

Εὐ μοι δοκεῖς λέγειν, εὖ Σώκρατες, ἀλλὰ πειρῶ ἐξηγεῖ. 
σϑαι ὅντινα τρόπον ἐπιμεληθϑείημεν ἡμῶν αὐτῶν. Οὐκ οὖν 
τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσϑεν πεπέραται; ὃ γὰρ ἐσμὲν, 
ἐπιεικῶς ὡμολόγηται" " ἐφοβούμεθα δὲ μὴ τούτου σφαλέν- 

ὅοτες λάθωμεν, ἑτέρου τινὸς ἐπιμελόμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμῶν. 

τ ὅστις ἄρα) ἄρα ὅστις Α. τὰ οὖν ἄρα πράττει ὁ Α. ἔτι οπι. 
τι αὐτοῦ) αὐτῶν Α. ἑαυτοῦ ΒῪ Ὑχίπο. δὶ ὁ χρη. 
νν οὗτοί γε ὡς ἔοικε γιγν.} οἷς ς ἄρα οπι. Τχίης, Α. 

ὧσ ἔοικε γίγν. (516) ἃ ὅστις) ὅτε Β. 
ἔοικεν οὗτοί γε γινωσκ, Α. διρτα ε μὲν τοῦ] μὲν τῶν Α. 
οὔτε Τιῖπο, ῥρχοὸ οὐδὲ, οἴ τλοχ τῶν Ἑ περιμένων) παραμένων Α. 
ἑαυτῶν Οεεσ. σηδχᾷ. 

Χ λέγει] λέγεις Α. Ττίμο. - 
Υ σωφροσύνη) σωφροσύνης ΤΥ. 34: 
τ πάλιν ὅστις αὖ] αὖ ὅστις Α. ἃ δῖ. 4, Τγίμο. 80]. Ρ. 158. 
ᾶ τὸ ἑαυτοῦ) τὰ ἑαυτοῦ Β. 
» οὐ τὰ αὐτοῦ ἔτι πράττει! αὐὐῷἮ Ρ ἐφοβούμεθα) ἐβουλόμεϑα Ν. 



Ρ.188. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥ͂ΤΟΝ. ΚΑ. 86δ᾽ 

Ἔστι ταῦτα. Καὶ μεϊὰ τοῦτο δὴ ὅτι ψυχῆς ἐπιμελητέον, 
Ρ καὶ εἰς τοῦτο βλεπτέον. 4ῇἥλον. Σωμάτων δὲ καὶ χρημά- ’ 
τῶν τὴν ἐπιμέλειαν ὁ ἑτέροις παραδοτέον. Τί μήν; Τίν᾽ οὖν 
ἂν τρόπον γνοίημεν αὐτὰ ἐναργέστατα; ; ἐπειδὴ τοῦτο γνόν- 
τερ, ὡς ἔουκεν, “ ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεϑα. Ἶάρα πρὸς θε- 
ῶν εὖ λέγοντορ. οὗ νῦν δὴ ἐμνήσθημεν, τοῦ “Ζελφικοῦ 
γράμματος οὐ δ ξυνίεμεν; Τὸ ποῖον; Τί διανοούμενος λέγει, 
οὗ Σώχρατες; Ἐγώ σοι φράσω, ὅ γε ὑκοπτεύω λέγειν καὶ 188 
συμβουλεύειν ἡμῖν τοῦτο τὸ γράμμα" κινδυνεύει γὰρ οὐδὰ 
«.ολλαχοῦ εἶναι ἢ παράδειγμα αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὄψιν 
μόνον. Πῶς τοῦτο λέγεις; Σχόκπει καὶ. σὺ, εἰ ἡμῶν τῷ ὄμ- 
ματι ὥσπερ ἀνθρώπῳ συμβουλεύων, εἶπεν, ἴδε ἑαυτὸν, πῶς 
ἂν ̓ ὑπελάβομέν τι παραινεῖν; ἄρ᾽ οὐχὶ εἷς τοῦτο ἢ βλέπειν, 

ὃ βλέπων ὀφθαλμὸς ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν; 4ῆλον. Ἐν- 
νοάμεν δὴ εἰς τί ἢ βλέποντες τῶν ὄντων, ἐκεῖνό τε ὀρῦμεν ο΄ 
ἅμα ἂν, καὶ “ἡμᾶς αὐτούς. “λον δὴ, ὦ Σώκρατες, " 
εἷς κάτοπτρά τὸ καὶ τὰ τοιαῦτα. ᾿Ορθώς λέγεις. Οὐκ οὖν 
καὺ τῷ ὀφθαλμῷ, ᾧ ὁρῶμεν, ἕνεστι τῶν τοιούτων; Πάνυ 
γε. ᾿Εννενόηχκας οὖν ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὸν ὀφθαλμὸν 
τὸ χρόσωπον ἐμφαίνεται ἐν τῇ τοῦ καταντιχρὺ ὄψει, ὥσπερ(408) 
ἐν κατόπτρῳ; ὃ δὴ καὶ 5 κορὴν καλοῦμεν, εἴδωλον ὃν τοῦ 
Ῥ ἐμβλέποντος. ᾿Αληθῆ λέγεις. ᾿Οφϑαλμὸς ἄρ᾽ ὀφθαλμὸν 
ϑεώμενος, καὶ ἐμβλέπων εἰς τουτὶ, ὅπερ βέλτιστον αὐτοῦ, 20 
καὶ ᾧ ὁρᾷ, οὕτως ἂν αὐτὸν ἴδοι. 1 Φαίνεται. " Εἰ δέ γ᾽ εἰς 
ἄλλο τῶν τοῦ ἀνθρώπου βλέποι, ἢ τὶ τῶν ὄντων, πλὴν εἰς 
ἐκεῖνο " ᾧ τοῦτο τὐγχάνει ὅμοιον, ᾿οὐχὺ ὄψεται ἣ ἑαυτόν. 
᾽4ληϑῆ λέγεις. ᾿Οφϑαλμὸς ἄρα εἰ ἢ μέλλει ἰδεῖν αὑτὸν, εἰς 

ΒΒ. Μοχ ἐκιμελόμενοε Ττῖπο. ῬχῸ 
ἐπιμελούμενοι. ὴὲ 

α καὶ εἰς τοῦτο βλεπτέον οπ. Β. 
ὰ ἑτέροις} ἑτέρωρ Ττίηο. 
8 καὶ ἡμᾶς) καὶ οτἱἱ. Ν. Το. 
Ζ οὔ δὴ νῦν) σοῦ νῦν δὴ Β. Ν. 

σοῦ νῦν δὲ Τυΐπο. 
β ὃν ἔν νίσμεν ξυνίεμεν Ν. Ὑτίηο. 

παράδει μα) «αραδείγματα 
ΤΣ. οἵ πιὸοχ εἰπεῖν. 

Ὶ ὑπελάβομεν) ὑπέλαβεν Α. 
κ βλέπειν] βλέπη Β 
1β λέποντορ.- ἐκεῖνο} βλέποντα-- 

ἀκεῖνα Α. ἐκεῖνα Ττίπο. 
πᾳ ἡμὰρ) ἡμεῖς Β. 

. ἢ οἷα 8[0] ὅτε εἰς Ὑτίπς, Μοχ 
τὸ πρόσωπον οτ, Τυΐδο. 
ἊΝ κορῇ»] κορυφὴν Οὐεηοχὶ π18Σ- 

δ ἐμβλέποντος)] βλέποντος Β. οὲ 
πιοχ 1». βλέπων Ῥγο ἐμβλέπων. 
Ρ φαίνεται] φαίνεται ὁ ὑποκά- 

κιὼν Α. δὶ ἀοϑυμξ σοὶ 8. τ86116 
δὰ ἄρ᾽ οὖν οεὗ ᾿Αλλ. ἀδοδὲ ΦΏΣΗΣ 
φίλε. φίλε ἰῖεπι οπι. Τυῖπο. Ν. 

Σ εἰ δέ γ εἰ δέ τ Ττίπο,. 
ὁ ᾧἘ τοῦτο τυγχάνει) ὃ τυγχάνεε 

Τυΐῃο. 



466 ἸΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΌ 

ὀφθαλμὸν αὐτῷ βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος εἷς ἐκεῖνον 
τὸν τόπον, ἐν ᾧ τυγχάνει ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ ἔγγιγνο- 
αένη ἔστι δὲ τοῦτό. που. ὄψις. Οὕτως. ᾽άρ᾽ οὐνὶ οὖ ἴ φίλε} 
Δλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσδαι Ὑ αὐτὴν, εἰς φυ. 

Βοχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ μάλιστα εἷς τοῦτον αὐτῆς τὸν τό- 
«ον, ἐν ᾧ " ἐγγίγνεθ᾽ ἡ ψυχῆς ἀρετὴ, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο 
ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον ὄν; Ἔμοιγε δοκεῖ, οὖ Σώκρατες. 
Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν, ὃ τι ἐστὶ τῆς ψυχῆς θειότερον, 1) τοῦτο 
α«ερὶ ὃ τὸ εἰδέναι καὶ φρονεῖν ἐστιν; Οὐκ ἔχομεν. Τῷ ϑείῳ 
ἄρα τοῦτ᾽ ἔοικεν αὐτῆς" καί τις εἰς τοῦτο βλέπων καὶ πᾶν 

,τὸ ϑεῖον γνοὺς, ϑεόν τὸ καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν 
Υ ἂν γνοίη μάλιστα. Φαίνεται. Τὸ δὲ γιγνώσκειν αὐτὸν, ὁμο- 

40λογοῦμεν σωφροσύνην εἶναι; Πάνυ γε. "ἶάρ᾽ ὥσπερ κάτο- 
(409)περα σαφέστερά ἐστι τοῦ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ἐνόπτρου καὶ καϑα- 

ρώτερά τε καὶ λαμπρότερα, οὕτω καὶ "ὁ ϑεὸς τοῦνὲν τῇ ἡμετέρᾳ 
ψυχῇ βελτίστου καϑαρώτερόν τε καὶ λαμβρότερον τυγχάνει 
ὄν. Ἐοιχέ γε, εἦ Σώκρατες. Εἷς τὸν ϑεὸν ἄρα βλέποντες, 
ἐκείνῳ καλλίστῳ ἐνόπτρῳ χρώμεϑ᾽ ἂν, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων 
εἰς τὴν ἢ ψυχῆς ἀρετήν" καὶ οὕτως ἂν μάλιστα ὁρῶμεν, καὶ 

5605" γιγνώσκοιμεν ἡμᾶς αὐτούς. Ναί. Τὸ δὲ γιγνώσκειν αὑτὸν, 
ὁμολογοῦμεν σωφροσύνην εἶναι; Πάνυ γε. Ἶ4ρ᾽ οὖν μὴ 
γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς, μηδὲ “ σώφρονες ὄντες, δυνάμε- 
ϑα εἰδέναι τὰ ἡμέτερα αὐτῶν καχά τε καὶ ἀγαϑά; Καὶ πῶς 
ἂν τοῦτο γένοιτο, ὦ Σώκρατες; ᾿Αδύνατον [" γὰρ] ἴσως σοι 

1. 91. 

Βαγο, ἰ5 ἱπιρτεβεὶδ νότὸ οὐἶρα ]:- 
θ᾿ Ἂν αὐε «- ε Ἕ 

Δ. αὐτῷ πη ἯΙ ΩΝ 

χ ἐγγίγνεϑ᾽] ἐγγίνεσθαι Β. 

Υ ἂν γνοίη) ἂν οἵα. Α. ἸἘχὶπο. 
Μοχ ὡμολογοῦμεν Ττίδο. 

- ΟΟμδοσδηΐϊ 866 Οοἵπι διιροτίο- 
τρις ἱῃ Α. Ηΐμο υδαϊθ δὰ χαφυ 
"ὩΣ Ἱπο] 51: δοθονν 5. συπὶ 
ο ποῖα: γ»Θυδθ ὉΠΟΐ8 ἱπο]ιεὶ, 

γδρυτία οἱ ἱπδιῖλ 18 6286 ΔΙΘΙΤΟΣ : 
Υ̓Ϊρο δρευηῖϊ. ἴπ πΠΙΘΙΠΌΣΔΏΣδ 
», ᾿παϊνῖδθ χάσει. "’ 

5. 51 ᾿δεὸ δχϊσωδϑ, Ῥγδεοδέάδῃ- 
;δ οἱ φοσυδαϊία, τ 12 ἱπεργεεοὶδ 
Ῥ]δϊοηὶς δχθ  δυῖριιθ Πδροϑηξ, 
σΟΒδεγεραπξ. δηθρίοοσ γοχῸ σϑῦῖα . τεῷ 
δίο Ἰορὶ, εἰ ὁμοῖα σοπλμρὶ ἀδ-»,. 

ὈΥΔΥΊΪ Οτΐδε8 6486 {π|δδ δεχαιιπέιῦ 
δες νῶσβα τὸ δὲ γιγ. --- πάνν γε, 
ἄομεο οδάδπι σχϑροϊδηϊῃστ. δὶς 
Φηΐπλ. δδερα δὲ οσσοσ, Οκεένσδ. 
Ἡδροὲ πδοο οἱ Επιεορίας Ῥ. Ε. Ρ. 
55ι. Β. Ἰπδι δ μυῖαι Βαϊ δῃ- 
8. ιὰ6 Ῥίαίοπίε ιαϊορὶ 1. 
εἰς. ἐγ. Βίεοίεςρ εἰ Βμίέίπεαππιμε 
ενοῖ. 1811. 

ἃ ὁ ϑεὸς] ἄδοδὶ δχεοιϊας Α. 

Ὁ" ψυχῆς} ψυχικὴν Α. φυχὴν 
Ἰσχίηο. 

ο γιγνώσκοιμεν] γινώσκομεν Β. 

ἃ “όφοονερ ὄντες) σωφρονοῦ»- 

θ γὰρ ἴσως] γὰρ οζα. Α. ὙἸτὶδς. 



ΝΝΝΝΥΝΝΕΕΕσεθ 

ΓΙ 
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' 

Ρ. 18. ΠΕΡῚ ΤΟΦΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ, ΚΑ. 5867 

φαίνεται μὴ ᾿ἦ γιγνώσχοντα ᾿4λκιβιάδην, τὰ ᾿Αλκιβιάδου γι.- 
γνώσκχειν, ὅτι ᾽Δλκιβιάδου ἐστίν. ᾿Αδύνατον μέντοι νὴ Δία. 184 
Οὐδ᾽ ἄρα τὰ ἡμέτερα, δτι ἡμέτερα, εἰ μὴ δι᾿ ἡμᾶς αὐ. 
τούς; Πῶς γάρ; " Εἰ δ᾽ ἄρα μηδὲ τὰ ἡμέτερα, " οὐδὲ τὰ 
τῶν ἡμετέρων; Οὐ φαίνεται. Οὐχ ἄρα πάνυ τι ὀρϑῶς " ὦμο- 
λογοῦμεν , ὁμολογοῦντες ἄρτι εἶναι τινὰς, ' οἱ ἑαψτοὺς μὲν 
οὐ γιγνώσχουσι, τὰ δὲ αὐτῶν" " ἄλλους δὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν" 
ἔοικε γὰρ πάντα ταῦτ᾽ εἶνας κατιδεῖν ἕνόρ τε καὶ μιᾶς τἔχ- 
Ψῆς; ἑαυτὸν, τὰ αὐτοῦ, τὰ τῶν ἑαυτοῦ. Κινδυνεύει. “Ὅστις 
δὲ τὰ αὐτοῦ ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἄλλων που ἀγνοεῖ κατὰ 
ταῦτα. "Τί μήν; Οὐχ οὖν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν 10 
“ὀλεων ἀγνοήσει; ᾿ἀνάγκχη. Οὐκ ἄρα ἂν γένοιτο ὁ τοιοῦ-(410) 
τος ἀνὴρ πολιτικός. Οὐ δῆτα. Οὐ μὴν οὐδὲ οἰκονομικός 

γε. Οὐ δῆτα. Οὐδέ γ᾽ εἴσεται " ὅ τι πράττει. Οὐ γὰρ οὖν. 
Ὃ δὲ μὴ εἰδὼς τί ἰ πράττει ν οὐχ ἁμαρτήσεται; Πάνυ γε. Ἐξα- 
μαρτάνων δὲ, οὐ κακῶς πράξει ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ; Πῶς 

δ᾽ οὖ; Κακῶς δὲ πράττων, οὐκ ἄϑλιος ; Σφόδρα γε. Τί δ᾽, 
οἷς οὗτος πράττει; Καὶ οὗτοι. Οὐκ ἄρα οἷόν τε, ἐὰν ᾿μή τις 
σώφρων. καὶ ἀγαθὸς " ἦ, εὐδαίμονα 4 εἶναι. Οὐχ οἷόν τε. 30 
Οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄϑλιοι. Σῳόδρα γε. Οὐκ ἄρα 
οὐδὲ ὁ πλουτήσας ἀθλιότητος ἀπαλλάττεναί γε, ἀλλ᾽ ὁ σωφρό- 
ψήσας. Φαίνεται. 

26 " Πλάτωνος ἐκ τοῦ Χαρμίδου. 
Καὶ οὐκ ἂν αἰσχυνθείην ὃ μὴ οὐχὶ ὀρθῶς φάναι " ποτὶ, 

ἢ τοῦτο δσυγχωρήδαιμ᾽ ἂν ἀγνοοῦντα ἄνϑρωπον αὐτὸν ἑαυτὸν 
σωφρονεῖν. Σχεδὸν γάρ τι ἔγωγε αὐτὸ τοῦτό φημι εἶναι 
σωφροσύνην, τὸ γιγνώσχειν ἑαυτὸν, καὶ συμφέρομαι τῷ 
ἐν “Δελφοῖς ἀναθέντι τὰ τοιοῦτον γράμμα. Καὶ γὰρ τοῦτο ϑ0 
οὕτω μοι δοκεῖ τὸ γράμμα ἀνακεῖσθαι, ὁ ὡς δὴ " πρόσρησις 

ξ γι γ»όσχοντα γιγνώσχοντες Τὰ. 6ὃΡ5ςὡἰκς εἶναι οτη. Β. 
Ε ὅν μέτερα ὁπὶι. 
ἐδ οτα. Ἀν εἰ Τοΐμο; ᾿ 824. 

ἱ οὐ μη . γι. 2 : 
κ ὡμολογοῦμεν) ὁ ολογοῦμεν Δ. ἃ ϑίο Α. Τγῖηο. δαὶ}. Ρ. τὔ4. 

1 οἱ ἑαντοὺς] δι᾽ ἑαυτοὺρ Β. Β ὅτι μὴ] ὅτι οπι. Α, Ταῖμο, 
πὶ ἄλλους δὲ] ἀλλ᾽ οὐδὲ Οοει» 

χαδτᾷ. ἃ δἱρηκέναι μ. ἢ κ᾿ σ.] πὸ ἣ 
" τί μήν υς 1116 εὰ ἄη, οὔτι. Α, τοῦτο συγχ. Α. ποτε ἢ τοῦτο συ)- 
ο τι πράττει] ὅτει πράττει Β. χωρῆσαι μ᾽ Ττῖηο, . 

ἢ Ν. Ὑτίηο. δ σίας Ρδυ!}- ἃ εἷς δὴ) ὡς δὲ Β. Ῥη) 
10 διιρτὰ εἰς δ᾽ «--ο καὶ "8 πρόσρησις] πρόρρησις Ἀ. 

-΄ 



8ὅϑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙ͂ΟΡ 1.5.1. 

οὖσα τοῦ θεοῦ τῶν εἰσιόντων, ἀντὶ τοῦ χαῖρε᾽ ὡς τούτου 
μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντος τοῦ προσρήματος, ἦἶ τοῦ χαίρειν, οὐ- 
δὲ δεῖν τοῦτο χαρακελεούεσθαι δ ἀλλήλοις, ἀλλὰ σωφρονεῖν. 
Ἀορὕτω μὲν δὴ ὁ ϑεὸρ προσαγορεύει τοὺς εἰσιόντας εἰς τὸ 
ἱερὸν διαφέρον τι᾿ ἢ οἵ ἄνϑρωποι, ὡς διανοούμενος ἀνέθηκεν 
Δὸ ἀναθεὶς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ λέγει πρὸς τὸν ἀεὶ εἰσιόντα, 

Δοοὐχ ἄλλο τι ἢ " σωφρόνει φησίν. ΑΑϊνιγματωδέστερον δὲ 
(411)δὴ, ὡς ᾿μάντις, λέγει. Τὸ γὰρ Γνῶθι σαυτὸν, καὶ τὸ Σο- 

φρόνει, ἐστὶ μὲν ταυτὸν, ὡς τὰ γράμματά φησι, καὶ ἐγὼ, 
τάχα " δ᾽ ἄν τις οἰηϑείη ἄλλο εἶναι" ὃ δή μοι δοκοῦσι πα- 
δεῖν καὶ οἱ τὰ ὕστερα γράμματα ἀναθέντες, τό τε ““"Μηδὲν 
ἄγαν καὶ τὸ, “Ἐγγύα, πάρα δ᾽ " ἄτα." Καὶ γὰρ οὗτοι 
συμβουλὴν φήϑησαν εἶναι τὸ Γνῶθι σαυτὸν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν 
εἰσιόντων ἕνεκεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πρόσρησιν᾽ 5 εἶθ᾽ ἵνα δὴ καὶ 
Ῥαὐτοὶ' μηδὲν ἧττον «χρησίμους "συμβουλὰς " ἀναθεῖεν, ταῦ- 
τα γράψαντες ἀνέϑεσαν. 
96 " Πορφυρίου. ' 

60 Τί ποτὲ ἦν ἄρα, καὶ τίνος τὸ ἱερὸν πρόσταγμα τὸ ἐν Πυ- 
ϑοῖ, ὃ γνῶναι ἑαυτὸν τοῖς τοῦ ϑεοῦ δεησομένοις προσαγο- 
ρεύει; μήτε γὰρ τιμῆσαι ϑεὸν τὰ προσήκοντα, μηδ᾽ αὖ τυ- 
χεῖν τοῦ ϑεοῦ δεηϑέντα, ᾿Ῥτὸν ἀγνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ ἐνισχόμενον, 
παραγγέλλειν ἔοικεν. ᾿᾽4λλ᾽ " εἴτε Φημονόη ἐπὶ πάντα “λυσι- 

185 τελοῦν τὰ ἀνθρώπινα τοῦτο ἐθέσπισεν, δὲ ἧς πρώτης ὁ Πύ.- 
ϑιος λέγεται τὰς εἰς ἀνθρώπους " διαδοῦνάι χάριτας" εἴτε 

Φανοϑέα ἡ Δελφοῦ, εἴτε καὶ Βίαντος, ἢ Θαλοῦ, ἢ Χίλωνος 
ἦν ἀνάϑημα, ὁρμηϑὲν ἀπό τινος ϑείας ἐπιπνοίας" εἴτε Κλε. 

ξ τὸ χαίρειν) τοῦ χ. Α. Τυῖμο, 
ΓῚ ελλήλονς αλλήλοιρ Α. ἀλλό- 

λοις (616) Τχμο. 
οὕτω μὲν δὴ ὃ] τούτω 

οὖν Α. τούτων οὖν ὃ Ὑσίας. Ὁδὲ 
ἸΏΟΧ , διαφέρονται. τούτως Ν.͵ 

ἱ ὁ ἀναϑεὶς] ἀθοεῖ ὁ Α. Ττίπο. 
εὐθὺς ροξῖ ἀναϑεὶς δὰάϊι Β. 
ἀ σωφρόνει) σωφρονεῖν Α. ΤΣ. 
μάντις) μῆ τις Β 

χὰ δ᾽ ὧν] "Ἶ οπα. Β. 
Ὡ ̓ δ᾽ ξταν δαῖεα Α, Β. ϑδιρχα' 

ἐγγύῃ Ττίης. 

ο εἶϑ᾽ οἱ, Α. Τείησ, 

Ῥ αὐτοὶ) σφεῖς Οεεποτὶ ταδυᾷ. 

4 χρησίμου] χρησίμως Β. 
Σ συμβουλὰς) συμβολὰς Α. συρ- 

βούλουρ Ττῖπο. 
86 ἀναϑεῖεν) ἀναϑεῖν Β. 

46. 

ἃ 8510 Τυο. ερεὶ ἴοσὰς Α. 
Ῥυγρβγεῖϊ ἐχ δεγνιοπθ, ἂς ἦος ἀἱ- 
εἰο Λίοεεα ἐείρεμπι. ΟἜΞΝΕΚ. 

Ὁ τὸν ὠνοίᾳ! τὴν ἀγνοίαν Ν͵ 
ς εἴ τε] ἢ 
ὰ λυσιτελοῦν μ᾿ οἱ. Ἐ. νσιξε- 

λοῦντα ΤΥλις, 
6 διαδοῦναι] δοῦναι Β. Ν. 
ΕΣ ἐπιπνοίας) ἐπινοίας Ν. 



ρΡ.185. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ. ΚΑ. 3859 

ἄρχῳ ἔπροσεχτέον μᾶλλον τοῦ μὲν Πυϑίου φράζοντι εἶναι 
παράγγελμα, χρῃσθῆναι δὲ Χίλωνι, τὸ ἄριστον ἀνθρώποις 
μαϑεῖν πυνθανομένῳ" εἴτε καὶ πρὸ Χίλωνος ἦν ἕτι ἀνάγρα- 
“τον ἐν τῷ ἱδρυϑέντι νεῷ μετὰ τὸν πέτρινόν τὸ καὶ χαλ- 
κοῦν, καϑάπερ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας εἴρηκε (419) 
τὸ μὲν, ὅτου ἂν εἴη, ᾿Ιάμβλιχε, 
«ἄντως δὲ δέι ὑπὸ ϑεοῦ ἢ οὐκ ἄνευ ϑεοῦ ἐρρήϑη, ἐξ αὖ- 
τοῦ φαίνοιτ᾽ ἂν τοῦ ἐν τοῖς Πυϑίοις αὐτὸ χεῖσθαι " ἀναμ- 
φήριστον. Τί ποτε δ᾽ ἐστὶν ὃ φράζει, καὶ πρό γε 'τῶν πε- 
ριρραντηρίων προτελεῖσϑαι τῷ ϑεῷ ἐπιτάττει, ἀναγκαῖον ἂν 
εἴη γνῶναι. 
27 "Πορφυρίου ἐκ τοῦ ἃ Περὶ τοῦ Γνῶϑι σεαυτόν. 

. ᾿Αλλὰ μήποτο σωφρόνει ἕνεστιν ἀκοῦσαι ᾿λέγοντος ἀντὶ 
τοῦ σῶζε τὴν φρόνησιν" καὶ γὰρ σωφροσύνη σαοφροσύνη 90 
Ῥχις ν᾽ οὕτω δὲ πρὸς ὦ “τὸ φρονεῖν καὶ τοῦ φρονεῖν αἴτιον 
διαλέγοιτ᾽ ἂν, σώξειν “ἑαυτὸν παρακελευόμενος" τοῦτο δ᾽" 
ἂν εἴη ὁ νοῦς. ᾿Αλλ᾽ εἰ τοῦτο, δεῖ πάμιν γνῶναι τὴν οὐ- 
σίαν ἡμῶν ἥ τιρ ἐστίν. Ἄλλοι γε μὴν μικρὸν διάκοσμον 
καλῶς εἰρῆσθαι φάμενοι τὸν ὥνϑρωπον, παρακελεύεσθαι͵ μὲν 
φαόι τὸ γράμμα γνῶναι τὸν ἄνθρωπον ὄντος δὲ μικροῦ 

διακόάμου τοῦ ἀνθρώπου, οὐδὲν ἄλλο κελεύειν, ἢ φιλοδο- 
φεῖν. Εἴπερ οὖν ἀπταίστως φιλοσοφεῖν σπουδάζομεν, προ- 30 
ϑυμώμεϑα γνῶναι ἑαυτοὺς, καὶ ἕσται ἡμῖν τεῦξις ὀρϑῆς φι- 
λοσοφίας, ἐκ τῆς ἡμετέρας κατανοήσεως ἀναβαίνουσα ἐπὶ τὴν 
τοῦ παντὸς ϑεωρίαν. “᾿4λλ᾽ ὅτι μὲν ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν συλ- 
λογιξόμεϑα καὶ περὶ τῶν ἐν τῷ ὅλῳ, καὶ ἡμᾶς ἐτάξοντες καὶ 
εὑρίσκοντες δᾷον μεταβαίνομεν ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ϑεωρίαν, 
λέγεται ὀρθῶς᾽ μήποτε δὲ τὴν ἑαυτοῦ θεωρίαν οὐ φιλοσο- 
φίας ἕνεκα θεὸς ποιεῖσθαι παρακελεύεται, ἄλλου δέ τινος 

ἀμφισβητήσιμον ἔστω" 10 

Κὶ προσεκτέον] προσαχτέον Ττίπο, 
εἴ πιοχ ἀνθρώπους. 

Ὦ ὅτου ἂν) ὅταν Β. 
ἑ ν ἐι 5 οβηνήσιμον! ἀμφισβήσι- 

ον» 
Κα ιστοΨ) Μία] πὶ ἀναμφή- 

οἱὐ, ἰμφήριςον, ϑὶα 4 Μ5. 
οἤουν:. 

Ι΄ τῶν περιρραντηρίων] τῶν 
φρίων εἰς Β. περὶ δαντηρίων Ὅσχιμο. 

« ϑῖο Α, ̓ ν ̓ ταυτῷ Τστίος. 

Ὁ τι] τις ἦν Α. 
ςο τὸ φρονοῦν καὶ τὸ φθονιν] 

τὸ φρονεῖν καὶ τοῦ φρ.- Α. τὸ 
φρονεῖν καὶ τοῦ φρονεῖν Β. πι, 
8. τοῦ φρονοῖν ΟδεΠΟΙΣ τᾶγᾷζο, 

ὰ ξαντὸ» ἑαντὸ Α, Β. ". 4“. 
6 ἀλλ᾽ ὅτι] ἄλλό γ. Α. 

Ἐΐπὸ υἐχὰδ δά ξαυτοῦ (ἑαντῶν Α.) 
ϑεωρίαν Βαρεὶ Α. ἵπ πιδτᾷ. 
᾿ ἔ ἀλλά τιν ο] ὧν οὐδὲ τινος 
Ὑσίμο, ἄλλου δό 

΄ 
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(418)μείξζονος ἕνεκα, δ ὃ καὶ φιλοσοφία παρελήφθη. Φιλοσο.- 
40 φία μὲν γὰρ ἐπιτηδεύϑη ἐκ προσπκαϑείας. ἡμῶν τῆς πρὸς τὸ 

σοφὸν καὶ τῆς πρὸς τὴν ϑεωρητικὴν σοφίαν ἀγαπήσεως" ἡ 
δὲ σπουδὴ τῆς πρὸς τὸ γνῶναι ἑαυτὸν παρακχελεύσεως εἰς 
τεῦξιν τῆς ἀληθινῆς εὐδαιμονίας ἀποτείνεται, ἥ τις συνί.- 
στατο ἐκ τῆς κατὰ σοφίαν διωϑίσεως, καὶ ἑτῆς νατὰ κεῆσιν 
τῆς σοφίας ϑεφρίας τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τῶν ὄντως ὄντων γνώ. 
ὅεως. Θεωρεῖν οὖν καὶ μανθάνειν "παρακελεύεται τοὺς ὄν- 
τῶς ἑαυτοὺς, οὐχ ἵνα φιλοσοφήσωμεν, ἀλλ᾽ ἵνα σοφοὶ γενύ- 

ὄθμενοι: εὐδαιμονήσωμεν. Η γὰρ τεύξις τῆς ὄντως οὔσης οὐ- 
σίας ἡμῶν, καὶ ἡ ταύτης ἀληθὴς γνῶσις, σοφίας ἦν τεύξις" 
εἴ γε σοφίας ἴδιον, ἡ τῆς ὄντως οὐσίας τῶν πραγμάτων 
ἀληθὴς ἐπιστήμη, διὰ σοφίας δὲ ἡ τῆς ' τελείας εὐδαιμονίας 
γίγνεται κτήσιρ. 

28 " Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τετάρτου. 
»᾽ Ἐπειδὴ δὲ ἦν τις 5 κατάβασις ἡμῖν εἷς τὰ τῇδε καὶ τὸν 

ἐχτὸς περικειμένοις ἄνϑρωπον, καὶ ἡπατημένοις τε ὅτι τοῦτό 
186 ἐσμεν τὸ ὁρώμενον, παραίνεσις οἰκεία εἰς τὴν γνῶσιν τῆς 

ἑαυτοῦ δυνάμεως. “Ὃ γὰρ δὴ Πλάτων ἐν τῷ Φιλήβῳ μνη- 
σθεὶς τοῦ γνῶϑι σαυτὸν, τριχῆ διαιρεῖται τὴν ἄγνοιαν. Παν- 
ταχοῦ τοίνυν ἡ ἑαυτοῦ ἄγνοια πονηρὸν, “ ἤν τε κατὰ τὸ 
εἴσω τὸ μέγεϑος τῆς ἀξίας ἀγνοήσας τις ταπεινώσῃ τὸ ϑεῖον, 
ἄν τὲ κατὰ τὸ ἔξω ἀγνοήσας τὸ φύσει προσὸν αὐτῷ τα- 
σεινὸν, ἐπαίρηται ἐπ᾿ αὐτῷ. Ἢ οὐ πᾶν γε τὸ ϑνητὸν ἄν-. 
τιχρυς, ᾿ 

" ὡς ὅτε τὶς ψάμαϑον παῖς ἄγχι ϑαλάσσης» 
ῖ0 ὅστ᾽ ἐπεὶ αὖν ποιήσῃ ἀϑύρματα νηπιέησιν, 

ἂψ αὖϑις συνέχευε ποσὶ καὶ χερσὶν ἀϑύρων. 

(414) Πᾶς οὖν ἀγνοίᾳ ἑαυτοῦ τὰ καϑ᾽ αὐτὸν ἐπαίρων ἁλίσκεται 
ὑπὲρ τῆς δημιουργησάσης αὐτὸν φύσεως πλεῖον, ἢ ἐκείνη βε- 

αὶ τῆς κατὰ]. εἷῆς οἴ. Α. Τιυΐως, » ἐπειδὴ) ἐπεὶ Ττῖπο. 
Μοχ ϑεωρία Ττίηο. ς κατάβασις) διάβασις Β. 

Ἀ παρακελεύεται παρακελεῦδ ἀ ἦν τε) ἄν τε Β. 
σϑαι Α, Τυΐπο. 6 ὡς ὅτε] Π. Ο. κ6ς. Οεοπεσ. 

οὔϊδθ Ἰοοσυπι ἸΒΏΟΥΔΗΒ, ον 
ὲ κελέας) τελείας Α. Β. Δ. 8. ξυνάγῃ παῖς ἃ. 8. ρος αμαοον 

.8. σιν. Απῖοδ φηπιέτοισιν. ϑοπον.- 
, κοιήσεε Β. ἀεὶπάςε νηπιέησι τὰ. 

ἃ δὲς Ἰυζης. ᾿εοδὶ ἸοοσιΣ Α, δ6ς- 
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βούληται, τὰ αὐτῆς ὡς δεμνὰ ϑαυμάξων παίγνια" ἡ δὲ τηρεῖν 
ἕοικεν ἐν πᾶσι τῆς ἀξίας τὸ πρέχον, οὐδὲν τοῖς ἐπαίρουσι 
: συνεξαπατωμένη. Τὸ γνῶθι οὖν σαυτὸν διήκει εἷς πᾶσαν 
ὑπόληψιν τῆς προσούσης δυνάμεως, παραγγέλλον γιγνώσκειν 30 
τὰ μέτρα ἐπὶ πάντων. Τὸ μὲν οὖν γιγνώσκειν ἑαυτὸν, τὴν 
ἀναφορὰν ἔοικεν ἔχειν ἐπὶ τὸ γιγνώσκειν δεῖν τὴν ψυχὴν καὶ 
τὸν νοῦν, ὡς ἐν τούτφ ἡμῶν οὐσιωμένων᾽ τὸ δὲ πάντη γυιγ- 
νώσκειν ἑαυτὸν, συμπεριλαμβάνειν ἔοικεν ἡμᾶς καὶ τὰ ἡμέ- 
τερα καὶ τὰ τῶν ἡμετέρων. Τοιαύτη μὲν καὶ ἡ δὲν τούτοις 
τοῦ Πλάτωνος ἀκρίβεια φιλοτιμηϑέντος ἐκτὸς τῶν ἄλλων 
καὶ δίχα τῶν περὶ ἡμᾶς ἁπάντων γνῶναι ἑαυτόν" ἢ καὶ πά-30 
λιν πάντη γνῶναι ἑαυτὸν, ἕνα καὶ ὁ ἐντὸς ἀϑάνατος ᾿ γνω- 
σθῇ κ ἄνϑρωπορ, καὶ ὁ ἐκτὸς εἰκονικὸς μὴ ἀγνοηθῇ, καὶ τὰ 
τούτοις διαφέροντα γνώριμα γένηται. Διαφέρει μὲν γὰρ τῷ 
ἐντὸς παντέλειορ νοῦς, ἐν ᾧ αὐτὸς ἄνθρωπος, οὗ εἰκὼν 
ἕκαστος ἡμῶν διαφέρει δὲ τῷ ἐχτὸς εἰδώλῳ τὰ περὶ τὸ σῶ- 
μα καὶ τὰς κτήσειφ: ' Ὧξῶν δεῖ καὶ τὰς δυνάμειὰ γιγνώσχειν, 
καὶ τὸ ἄχρι τινὸς τούτων φροντιστέον, ἵνα μήτε τὴν " τοῦ 
ἀθανάτου ἀξίαν περιτιϑέντες τῷ φϑαρτῷ καὶ γηΐνῳ, κατα- 
γέλαστον " αὐτὸ ποιώμεν, “χαὶ πάλιν ἄξιον δαχρύων ἐν τῇ 0 
ο κωμῳδοτραγῳδίᾳ τῇ τῶν ἀνοήτων βίων Ῥ ἐνεχόμενον" μήτε 
φὴν τοῦ ϑνητοῦ ταπεινότητα τῷ ἀθανάτῳ προσάπτοντες, 
ἐλεεινοὶ ὦμεν καὶ διὰ πάντων ἄδικοι τῇ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν 
ἀγνοίᾳ. ᾿ Ε 

(416) . 
187 

ΠΕΡῚ ΥΠῈΡΟ ΨΙΑΣ. ΚΒ. 

4 " Εὐριπίδου Γλαύχφ. 
Βαρὺ τὸ " φόρημ᾽ οἴησιρ ἀνθρώπου κακοῦ. 

Ῥ ἐνεχόμενον] ἀνεχόμενον Β. Φ ἘΜ Ρη] συνεξαπατω- 
μένω 

ὮἩ καὶ πάλιν «-. γ. ε] ὉχΏ, Β. 
μαυτὴν Τεῖπο. 

ἐ ΠιααδῸ) γνίθη Κ ἄνθρωποι) ὁ ἄνϑ. 
1 εὖν δεῖ γὰρ) εὖν δεὶ καὶ Τεῖμο. 
τὴ τοῦ ἀϑ αξία») ς ἐξί- 

ας Ν. ετἧς 
Ὡ αὐτὸ] αὐεὸν Ν. Ὑχίης. 

γρδίᾳ 
ο κωμῳδοτραγαδία) κωμῶτρα-" 

Δ, 

ἃ 8ϊ. Α, ἘΥ. χ. Βέπιρ! οτος Ἐὖ- 
φιπίδου Ττὶπο. 

Ὁ" φόρημ᾽ 7 [ἴὰ γ»τὸ φρόνημα 
δπιομ ἄδραὶϊ 5411:18 εἶτα. Οριεΐπλθ. 
δὶο δΌΡΤΑ Βορυύηυδ εχ Οἶδοτθ- 
Σοπ6, 4: ̓ βαρὺ φάρημ᾽ ἄνθρωπος 

ὧν ἄφρων. ἘἙεὶ αἰιιοπι οἴη-- 
σις 7πείμα, υἱ ἀρὰ ΤἰπιοπδῆΣ, 
Οἷήσεος ἔμπλεοι ἀσχοί. Οκοτισε. 



χη. 860. ὦ δὴ Νοδδ. Ατς. πλούσιον 
Ῥτο » ΤΣ γοξςι. Α. ζω. Ρ. Β. 

Ν, Ἔχης, 
4. 

ἃ δῖος Α. Ἰσγίηο. ΟἸεχῖο. Ρ. 544. 

4. 
ἃ 5164. ΤΥΐης, ΕὙΟΒΘΏ. ΕἼΔΡΤΩ. 

δηο. 26. Μεπδπάσγο ροδὲ Οσοίξις, 
ἐτίθαἶς ΟἸοχίοιις Ρ. 212. ῬἈΠΙεῖο- 
1 ρσϑϑῖοσ Δηϊοιΐιπι Με σε δπὶ Ν6- 
πδιάτὶ οἱ ῬΑ οιτοιὶς Συγκρεσι 

ἐμπέων ἐπ αἰίωπ ὅδε αρεω ρτανίοτε 
γμαπί. Οἰἴοῦι Οχοῖδις δα)θοὶξ γὸ- 
Ἰφαΐθ, δριιὰ Απιοηΐαπι Με] 18ε8πὶ 
Ῥ- 141. Ἰορῖτν αἱ ῬΕΠ]ΠἐἰσιΣοι)ς τοῖς 
8.8. ΑΙΟΚΕΝΑΞΑ, Παῖς. ΕΣ. 
Ῥ. 225. Νουα Μ59. Ῥατίβ. δποῖο- 
Υἱϊδῖὶς Μεηδηᾶχο ποὺ ἔγαρ πρϑηίυπι 
ττίρυσι Οτοῖλις, χὺλ ἀϊξασία Ευτί- 
Ῥἱαὲ δεεϊςπδηξ. 

θ6. 

ἃ δῖ6 4. ΕἾ.7. Βθοαοεῖ Ἰοζασοδ ΤΥ, 

᾿ς 8δῷ ΙΩΑΝΝΟ ΣΤΟΒΑΙΟΡ - 719 
94 “Ὅστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυκ᾽ ἀνὴρ, 

φίλοις τ᾽ " ἄμικτός ἔστι, καὶ πάσῃ πόλει. 
8 " Σωσιφάνους. 

10 ᾿Ὦ δυστυχεῖς μὲν πολλὰ, παῦρα δ᾽ ὅ 
βροτοὶ, “ τί σεμνύνεσϑε ταῖς ἐξουσίαις, 
ἃς ἕν τ᾽ ἔδωχε φέγγος, ἕν τ᾽ ἀφείλετο; 
ἂν δ᾽ “ εὐτυχῆτε μηδὲν ὄντες, εὐθέως 
ἴσ᾽ οὐρανῷ φρονεῖτδ, τὸν δὲ κύριον 
ὁ ἄδην παρεστῶτ᾽ οὐχ ὁρᾶτε πλησίον. 

4 " Φιλήμονος. 
Τὸ γνῶϑι σαυτὸν, οὐ μάτην εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι 

τὸ ῥῆμα τοῦτο δόξαν ἐν Δελφοῖς ἔχει. 
ὄ " Εὐριπίδου. 

“Ὅτ᾽ ἂν ἴδῃς πρὸς ὕψος ἠρμένον τινὰ 
Ὁ λαμπρῷ τε πλούτῳ καὶ γένει γαυρούμενον, 

, {4Πθ)όφρύν τε μείξω τῆς τύχης ἐπῃρκότα, 
Φοτούτου ταχεῖαν νέμεσιν εὐθὺς προσδόκα." 

6 " Τοῦ αὐτοῦ. 

2. δοιὰ Ἀπιβετσςὶιπι γεν. Ιοιῖῖ- ΤΥ. 
ἃ Οὐπὶ ῥυίοσθ οοπ)ηρὶ! Α. ἢ6- ΡῬ. 560. ι 

δεῖ Ἰοπιηδ Τυπο. Τδηαιδπὶ ΟΧχ Ὁ λαμπρῶς) λαμπρῷ ΑΔ. Β. τὸς 
Ιχίομς ἀεὰϊς διορδεὶιιδ διιρσα. Χ, 8. οςε. Ατϑ. σεβῃ. πιᾶσρ. 816 δ 
7. οοὐὰ, ϑοβμονὶϊ. γε ὑσ. ὅψον 

Ὁ ἄμικτός) ἀμίητός Ττῖπο. Α. . -. : ς ἐπαίρεται γὰρ μᾶλλον ἕνα μεῖ- 
ἃ ϑῖο Α. Ττίηο. ΓΥὰ. Νδεκὶὶ Ὃν πέσῃ) Ἐχ Απΐομο δας γοῖ- 

δομεάδς οΥἹεἶοδ Ρ. 28. ἘΦ. Ε1Ρ5.} δὶ ΗΝ ΩΝ δ κπο ἐδ 

ὃ ὡς δυστυχεῖς Ὑτῖηο, "ὃ σιν Οερηοσι ᾿ριΐ ἘΠΧΙρΔαὶ : 

τετῖτ Β. τ᾿. εσθε] τε σφόδρα ἢα- ἹΜεπδπᾶάσο ἀθᾶϊε Οσοῖσῃς Ρῥ. 110. 
οοὐϊοαὶς διιοϊοχίδίθ Ῥατάς. σοῖς: 

4 ἐτντετε, εὐ δὴ τοὶ ΚΝ ταὶ σαοαιιθ υἱάθητας ἹΜομδμάσει, 
δεπῖθη ἴδπι σοτρ]θοϊθη 8 

δὴ Τηπο, Ν. Β. Ρ. πὶ. ἄδην Β. ἐβτεξὶε ἐσδοίανίς ΟἸδιάϊαπας: τοὶ 
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Κρίνει τίς αὐτὸν " πώποτ᾽ ἄνϑρωπον μέγαν, 
ὃν ἐξαλείφει πρόφασις ἡ τυχοῦσ᾽ ὅλον; 
7" Ποῖ; πῶς δὲ λήσει; τίς δὲ ἢ νῷν πιστὸς φίλος; 
ξητῶμεν. Ἢ δόχησις ἀνθρώποις καχὸν, 
καὶ τοὐπιχειρεῖν ἐξαμαρτάνειν φιλεῖ.. 

.8 " Βροτοῖς τὰ μείξω τῶν μέσων τίκτει νόσους. 
ϑεῶν δὲ θνητοὺς κόσμον οὐ πρέπει 'φέρειν. 

9 “Μενάνδρου Τιτϑή. 
Οἱ τὰς ὀφρῦς αἴροντες ὡς ἀβέλτεροι,, 

καὶ ““ σκέψομαι᾽᾽ λέγοψτες" ὥνθρωπος γὰρ ὧν 
σκέψῃ σὺ " περί του, δυστυχὴς " ὅτ᾽ ἂν τύχῃ; 
αὐτόματα γὰρ τὰ πράγματ᾽ ἐπὶ τὸ συμφέρον 
ῥεῖ, “ κἂν καθεύδῃς, ἢ πάλιν " τἀναντία. 
10 " Χαιρήμονος. 

(τὴ 

Ὅλως τὸ κρεῖσσον οὐχ ξᾷ φρονεῖν μέγα. 

411 " Μενάνδρου Κυβερνήταις. 
Ὦ τρισάϑλιοι, 

ἅπαντες οἱ φυσῶντες ἐφ᾽ ξαυτοῖς 'μέγα. 
αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἴσασιν ἀνθρώπου φύσιν. 

" ἄνθρωπον πώποτε) πώποτ᾽ 
ἄνθρωπον Α. Β. τὰ. ε. οἱ Οεεηο- 
χυδ ἴῺ πηδτβ. ἀνθρώπων Ῥτδαξοχὶ 
Ψαϊοκοηδοσίυ8 Ὠἱδῖσ, ἢ. 2235, οἱ 
ἼΔΟΧ οὐ τυχοῦσ᾽. 

ἃ 81:6 Ἰοπαπιαῖο Τυίρο. Ὁ οεῖ 
οοιις Α. Ῥχαβηι. Ἐλὺπσὶρ. πὸ, 28. 
» Ψῷ»} ψῦν Β. . 

8. 
ἃ ϑίπο Ἰοιήπιδῖὶθ Ἰσχίσ, θδεῖ 

Ἰοσιις Α. Εταρηι, Ἐπσίρ. ἰῃο. 830. 
ψόσος Ὑτπος" 

811 Β. Ατροαν: ϑιχρ]οίξον 172» 
ψάνδρου Ὑτίπο. Ε,ΌΡΟΩ. ΟἸ]οσίο, 
Ῥ. 312, Ὠθοοῖ Ἰοοσιι Α. 

» περί τοῦ} π. τούτου ΑΙ. «τἢ- 
ρίττου Ν. περιτεοῦ ἢ περίτου Β. 
ΣΏ. 8. δυσευχεῖρ Ν. Ῥ. τη. 

ο κἂν εὖ εὖ Α πολίε δεῖ, 
Ναΐι Ἰοβοθδει ὅταν εὐχῃ. Μίεο- 
σιπὶ δὶξ εἰδδπμδὶ σας Ῥθη6 σδάδι, 
αυΐα ἐπιοσίσα 80 εχοσωρίδε, Αὲ 86]- 

τηδεΐυδ χπδῖορα; περὶ τοῦ δυστυ- 
τὴ κἂν εὐτυχῇο; ἴος δαηδιι: φἰγθ 
Εἰΐχ δὶ εἶν ἱμξοϊ ϊχ, χυδ ὧδ χϑ 
ΘΙ ΒΡ σαῖς, οὐπι Ῥχοδροσα οἱ δὲ- 
χογέδ Ἔρομῖο δι δοοϊ ἀδχὶ ἴ6 ἀοτ-- 
χαϊοαῖο, Τοσϊιηααιιθ διιιπὶ ΟἸΣδιΣΐ 
εγαβδιὶ  πϑοτσῦε. νιάφδςιτ Βοηῖ- 
εἷς Επὶ. Μεμαμᾶσ. Ὁ. 79. 1, 
ΕΟ ΧΧΙΙ. ᾿ 

ἃ χἂν οὔ Ν. Β. σι, Ρ.. Τυΐδο, 
ὯΒΙ καϑευδήση. 

ὁ τἀναντία) τοὐναντίον Β. τ. 
δ60. 

10. 
ἃ 81. Ἀ. ὙΤσίηο, 
Ὁ ὅλως τὸ κρεῖσσον. 1ῖα Οταοοὶὲ 

Ὅευπι υοοδηῖ, ποῖσε. Ἐπὶ διι- 
ἴδιαι 86281:18 ΕΧ 110 Ἠετγοάοιὶ Ῥο- 
Ἰγπιαΐα: οὐ γὰρ ἐᾷ φρονέειν ἄλ- 
λὸν μέγα ἣ ἑωυτόν. ΣΝ διποίξ, 

21. 
3» ̓ ες 

Κα 8:6 Α, υϑὶ κυβερνη. δ: ρ]ἰοὲ- 
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42. " Τοῦ αὐτοῦ... 

ἸΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΤΑῚ 

ε΄: Πᾶς ὃ μὴ φρονῶν 
ἀλαξονείᾳ καὶ ψόφοις ἁλίσχεται.. 

18 "Εὐριπίδου ᾿δλκμαίωνορ. 
Ορᾶτε τὸν τύραννον, ὡς ἄπαις γέρων 

φεύγει. Φρονεῖν δὲ θνητὸν ὄντ᾽ οὐ χρὴ μέγα. 

14 "Εὐριπίδου «ΑϊἸόλου. 
Σιγᾶν φρονοῦντα κρεῖσσον, ὃ" ἢ εἷς ὁμιλίαν 

5 χεσόντα. Τούτῳ δ᾽ ἀνδρὶ μήτ᾽ εἴην φίλος, 
δομήτε ξυνείην, ὅστις αὐτάρκη φρονεῖν 

πέποιθε, δούλους τοὺς φίλους ἡγούμενος. 

(418).16 " Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομάχης. 
Οἵ γὰρ πνέοντες μεγάλα ὃ τοὺς κρείσσους λόγους 

«χρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ὕπο. 

46 " ΖΔημώνακτος. 
Θνητοὶ γεγῶτες μὴ φρονεῖθ᾽ ὑπὲρ ϑεούς. 

17 " Εὐριπίδου. 
Τὸ σοφὸν ὃ δ᾽ οὐ σοφία, 

τό τε μὴ ϑνητὰ φρονεῖν. 
βραχὺς αἰών" ἐπὶ τούτῳ 

188 δὲ τις ἂν μεγάλα διώχων, 
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέρει. 
μαινομένων “ οἵδε τρόποι, 
«αὶ κακοβούλων παρ᾽ ἔμοιγε φωτῶν. 

ἴεσ Μενάνδρον ἸΤτίπο. ΟἸ]αχίο, Ὁ. 
χ10. 

1... 
“ἃ ϑ8ῖο Α. Εσόρο. Ὠδοεῖ Ἰθηῖῦλδ 
τῖμο, 

15. 
ἃ ϑἰο Α. 811. Εν, 6. ϑἰπιρὶ, 

Ἐνριπίδου Τχίμο. 

14. 
Δ΄ 

ἃ δῖ. Α, υδὶ “410, 86]. ἔχ. 4. 
Ὅοει Ἰοπιπια Τυΐπο. 

» ἢ εἰς ὁμ.} ἢ α]. ἀΡεεῖ. 6 πὸἪ- 
ΜΕΒΌΣ ἴῃ τπδΥρι Ὦδοδῖ μθὴο0ο Μϑ. 
ϑοβονεῖ. Μαϊοκοηδούλις Ἐ Αἱ εἰς 
τολμίαν πεσόντα 2 δῖο Επυχὶρ, Ἀ. 

209, 18. (ΧΧΙΧ, 22.) 

ὦ φέρειν τ|})}] Α σοπϊδοῖϊιτα πὸ- 
δῖχα δεῖ : Σ1811 Ἰοβεβαίαν διυῖο πὸ- 
σόντα, ποῦ νἱῖάθο αι δεπδα. 
Οκοτιυεξ. 

38. 

ἃ δία Α, ϑεὶ), ν᾿ λϑ9ρ. Το 
Ἰοπια Τυΐησ. 

» τοὺς κρείσσους λύγους 1 τοῖς 
κπρείσαοσι λόγοιρ Β. Ῥ- Σὰ. ΤΉμο. 

λ 
ἃ δῖο Α. Δημόναξτος Τείδο, ᾿ 

17. 
ἃ δῖο Ὑχίπα. 8.1}. Βδσοοῖ, 5Ξοι. 

έεδὶ Ἰοσιις Α. 
Ὁ» δ᾽ οὐ] δ᾽ οτἱ͵ Ττῖπο. ϑ8οὲ 

ΣΏΟΧ ἈδΡοῖ. ροσὲ μαινομένων. 
ο οὔδι) οἶτα Τίσο, 
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18 " Εὐριπίδου Ἡρακλεῖδαι. 
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Ὃ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπκερφρόνων. 

419 " Μενάνδρου. 
Τάἀργύριον εἶναι, μειράχιόν, σοι φαίνεται ᾿ 

οὐ τῶν ἀναγκαίων καθ᾽ ἡμέραν μόνον 
τιμὴν παρασχεῖν δυνατὸν, ἄρτων, ἀλφίτων, 
ὄξους, ἐλαίου, μείξονος Ὁ δ᾽ ἄλλου τινός. 
ἀθανασίας δ᾽ οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν συναγάγῃς 
ο τὰ Ταντάλου τάλαντ᾽ ἐκεῖνα λεγόμενα" 
ἀλλ᾽ ἂν ἀποθάνῃς, ταῦτα καταλείφεις τισίν. 

εἰ σφόδρ᾽ εὐπορεῖς, τί οὖν λέγω; μηδ᾽ αὐτὸς, “ 
φ«ἰότευε τούτῳ. ̓ μήτε τῶν πτωχῶν πάλιν 
ἡμῶν καταφρόνει, 

420 “ Σοφοκλέους “Ἔἔἴαντι. 

“τοῦ δέ γ᾽ εὐτυχεῖν ἀεὶ 
Φ πάρεχε σεαυτὸν τοῖς ὁρῶσιν ἄξιον. 

“Ορῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν 
εἴδωλ᾽, ὅσοι περ ξῶμεν, ἢ κούφην σκιάν. 
τοιαῦτα τοίνυν εἰσορῶν, Ὁ ὑπέρκοπον 
μηδὲν ποτ᾽ εἴπῃς αὐτὸς εἰς θεοὺς ἔπος, 
μηδ᾽ ὄγκον " ἄρῃς μηδέν᾽, εἴ τινος πλέον 
ἢ χειρὶ βρίϑειρ, ἢ μάχροῦ πλούτου βάϑει. 

2ι 5 Τοῦ αὐτοῦ. ΄«ς 

Τὰ γὰρ' περισσὰ κἀνόνητα σώματα 
«ίπτειν βαρείαις πρὸς ϑεών ϑυσαραγίαις. 

18, 
ἃ ϑῖο οει, 8501]. ν᾿ , 489. 8 ο- 

δεὶ οι Τχΐπο. ἰοοιδ Α. 

ἃ δος Ὑσίηο. ᾿ὕοιν. ΟἸοτίο.. Ῥ. 
814. Ὠερεῖ Ἰοσιι ͵Ἂ' 

Ὁ δ᾽ ἄλλου] δ᾽ ὁπ. νοεε. Ν. 
Β. Ρ. τι. Τείπο. δ᾽ μοροὶ Β. 2. 
δϑεο. 

ο τὰ Ταντάλον τάλαντ᾽ ἐκεῖνα 
λεγόμενα) Πα σφεας ἀϊεμπίμν Τὰν» 
δαἰέ αἰσπία. Ἰία οριΐπεο 841π|8-- 
δὲλ16 δηλ ἀδῖμαξ., οὐ δη δα θε86ξ 
τάλανθ᾽ ἱκανὼ Δ. Οκποτιῦς. 

ἃ εἰ σφόδρ᾽ εὐπκορεῖς) ἂν σ. εἰ. 
ΤΠ «οὐδ, φιίάδτα δομιονίὶ, 

ὃ τοῦ ὃ τ εηρ ἣν τοῦδ᾽ εὐ- 
τυχεῖν δ᾽ ἈΑ ΑΝ δ᾽ ὁύευ- 

χεῖν Ττίπο. ΒΒ. 5. Ρ. τοῦδε ἐ. τὰ. 
8. 

ἔξ πάρεχε σεαυτὸν] πάρεσχε σαυ- 
τὸν Ν. παρέσχε Β. ἴῃ. Ῥ. παράσζο 
ἴπι. 866. σαύτοψ Υοεδ. άρεχϑ σαυ- 
τὸν Ὑχίμο. ὕω 

80. 

ἃ ϑῖο Α. ϑεῖϊ. ν. 125. ϑίπιρ]. 
Σοφοκλέους Ττίηοσ. 

» ὑπέρογκον ὑπέρκοπον Α. εξ 
δἷο ἀρυὰ δορβοοίεῃ. Μοπιιὶξ 
Θτεοῖξιυ. 

α ἄρῃο)] ἄφρη Ττῖπο. 

φι. 

Δ 901]. ν. Ὦδοεὶ ἴοπὶ ,55 π18. 

(419) 



; 

866, 
ἹΙΩΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΡ γᾷ φ9͵ 

ἔφασχ᾽ ὁ μάντις, Ὁ ὅστις ἀνθρώπου φύσιν 

βλαστῶν, ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονεῖ. 

29 " Σοφοκλέους Τηρεῖ. 

» Θνητὰ φρονεῖν χρὴ τὴν θνητὴν φύσιν, 
δοτοῦτο κατειδότας, ὡς οὐκ ἔστιν 

αλὴν Διὸς οὐδεὶς τῶν μελλόντων 
ταμίας ὅ τι χρὴ τετελέσθαι. 

(420)28 " Σοφοκλέους Κολχίδες. 
Καλὸν φρονεῖν τὸν ϑνητὸν ἀνθρώκχοις ἴσα. 

Φ4 " Εὐριπίδου ᾿Δλχμαίωνι. 
Ταπεινὰ γὰρ χρὴ τοὺς κακῶς πεπραγότας 

λέγειν, ἐς ὄγκον Ὁ δ᾽ οὐκ ἄνω βλέπειν τύχης. ᾿ 

9ἡ. “᾿Ιπποϑόωντος. 

"ἄνθρωπος ὧν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. 

96 " Σωτάδου. 

40 Εἰ καὶ βασιλεὺς πέφυκας, ὡς ϑνητὸς ἄκουσον. 
ἂν μακρὰ πτύῃς, φλεγματίῳ Ὁ κρατεῖ περισσῷ. 
ὁ ἂν δ᾽ εὐιματῇς, ταῦτα πρὸ σοῦ προβάτιον εἶχεν. 
ἂν χρυσοφορῇς, τοῦτο τύχης ἐστὶν ἔπαρμα. 

ἂν πλούσιος ἧς, τοῦτο ἅ χρόνων ἄδηλος ἰσχύς. 
ἂν ἀλαζονῇς, τοῦτ᾽ ἀνοίας ἐστὶ φρύαγμα. 
ἂν δὲ σωφρονῇς, τοῦτο ϑεῶν δῶρον ὑπάρχει. 

δοΐῇ σωφροσύνη πάρεστιν, ἐὰν μετρῇς σεαυτόν. 
. Ι 

Ὁ οἷος) ὅστις Β. τι. 860. 

22. 
ἃ δῖ. Β, τοῦ αὐτοῦ ἀγήρεε Α. 

γ. Τογοιιδ ΕῪ. 5. Πθθδὲ Ἰοπηπδ ΤῪ. 
τὴν δὲ φύσιν γρὴ ϑνητὰ 

φρονεῖν] 1ἴᾶ 14 πιιιῖδν)πλι15, οἷ πΠὶ 
οχείδατοὶ ϑνητὰ φρονεῖν γρὴ τὴν 
ϑνητὴν φύσιν. ϑεαιυσηῖία ονϊποιιηῖ 
δηδρδοεῖος 6586, αιιοπλοῦο "ος ἀϊ- 
ξαδδίπιιθ. Οδοτιῦδ. τὴν ομα. Α. 

23. 
ἃ 5165 Α. 861], ἔγ. 1. Ὠθοδὲὶ 16 ῃ- 

. Σὴδ ΤΎηΟ. 

24. 

ἃ ϑἷο Αι 861]. ἔτ, «. διπρ]οῖ- 
τεσ Εὐριπίδοο Ὑχίδο, 

» δ᾽ οὐχ] δ᾽ Β. πι. Ρ. Ὑτίπο. 
98. 

ἃ ϑὶς Β. πι. δες, ᾿ϊπποϑόοντος 
Α. Ἱπποσϑέ. Ὑτίπο, ΗΙΡρΡοεέλεπω 
ἐπ Ηἱρροίλοοπέε Οδδβηοσ. 

46. 

.ἃ ϑὲο Α. Σωτάτου Ττῖπο. 
Ὁ χρατεῖ}) χρατῇ ΒΒ. τη. 4. εἱ 

συΐάδηι :85. ϑομου φῳλέγματι 
φ' Ττίης. 

ο ἀνευιματῇς] ἂν δ᾽ Α, εὐειμα- 
δῆς Α. Β. υἱεχγαὰα ἃ Ὧ2. 8. 

ἃ γρόνου] χρόνων Νοξκε. Ηδηο 
Ἰοοιίοροπι ΥΘΡΟΥ͂Σ ἱΐασα ἱπ Οδ5ὸ- 
Σο]ορ. Μ5. νϑὲιιεῖ. Ῥασχὶς. ἢ. 1168. 

ου 
χρόνων Ἀ. ἄδημος Ἰτίαο, 



ΠΡ. 189. 

97 "᾽Ισιδώρου. 

ΠΕΡῚ ὙΠΕΡΑΨΙΑΣ. ΕΒ. 

Θνητὸς πεφυκὼς, τὰ ὀπίσω πειρῶ βλέπειν. 

’"ο8 " Μενάνδρου ᾿ΕἘμπιμπραμένῃ. 

Ἐφ᾽ ᾧ ᾧ φρονεῖς μέγιστον, ἀπολεῖ τοῦτό σε, 
τὸ δοκεῖν ὃ τίν᾽ εἶναι, καὶ γὰρ ἄλλους. μυρίους. 

429 " Μενάνδρου ̓ Επαγγελλόμενος. 
Τὸ σὸν ταπεινὸν ᾿᾿ Ῥ ἂν σὺ σεμνύνῃ ν, καλὸν 

- ἕξω φανεῖται, φίλ᾽ ἄνερ᾽ ἂν δ᾽ αὐτὸς ποιῇς 
ταπεινὸν, αὐτὸ καὶ " τιϑῇς ἐν μηδενὶ, 
4 οἰκεῖος οὗτος κατάγελως νομίξεται. 

80 " Τοῦ αὐτοῦ Κανηφόρος. 
Τὸ γὰρ προϑύμως μὴ ἢ πονῆσαν 

81 " Ευριπίδου. 

5 εὐτύχησεν. 

Εὐδαιμονία εἴωϑεν ὑπερηφανίας ποιεῖν. 

82 " Εὐριπίδου Τηλέφῳ. 
Σὺ δ᾽ εἶκ᾽ ἀνάγκῃ, καὶ ϑεοῖσι μὴ μάχου. 

τόλμα δὲ προσβλέπειν με, καὶ φρονήματος 
χάλα. τά τοι μέγιστα πολλάκις ϑεὸς 
ταπείν᾽ ἔϑηχε, καὶ συνέστειλεν πάλιν. 
88 " «Αἰλιανοῦ ἱστοριῶν. 

ἃ 810. Τύηο. ᾿ἰηδώρου Α, 

ἃ 815 ἔεσε Α, Ἶ τοῦ αὐτοῦ 
ἐμπ. εἰ Ἰερίτον ροεῖ τ. δεᾷ. Ἢ 

ἐνάνδρον ΤἸτῖπο. ΟἸοσίο. . 
φῦμα στοῖτο ἸΑΔΪΘ ϑροκδογίδιε ττῖ- 

Ὁ εἰν τι Β. 
20. 

ἃ 815 Α. Ὀροιὶ Ἰεαπια ΤΥΐησ. 
Ἑϊσαγγελλόμονος Ἄο8ε. Ατεοι. 17π.-- 
Ἄ“ένεης ἰσϊρλὶ Ο]οσίοιις Ρ. 6ο. ροεὶ 
Οτοιίαπι. 

Ὁ ἂν οὐ] ἂν σὺ τεροευϊξ 5.8ο- 
υὙγἱιδ οχ τηο ΜΞ, Ὀιιάιϊτι 114 οὐϊ- 
ὥεογαι Οτοίλις 6, σοπ͵θοίπσα, ἂν 
οἴ. Α. γ8 ῬγῸ οὗ ταδιῖῖ Οοεηθχδ 
1 ταδυ 

ΠῚ τίθη] τιθεῖς Α. 
ἃ οἰκεῖος οὗτος κατάγελως Ψο- 

μέξζεται) Ουοὰ πο ἦπ ϑέομδεὶ δο- 
ἀϊοίριν φεχιυίξατ, τὸ γὰρ προθϑύ- 
μῶς μὴ πονῆσαν οὐεύχησεν, Ἀρααθ 

μεῖς φυΐϊὰ ἔδοϊδὲ νάθο, ποι δι 
δοηξιις εὐϊ8 δῖ νογδὶιις οοπδίδὲ, 
Σίδαυθ οχεϊδίμιι5, Οποτισς, 

50. 
ἃ ϑίο Α. Ὠδεοεὶ Ἰοσα Τσχίης. 

ΟἸεσῖς. ἢ. 94. 
Ὁ πονῇσα»] πονήσαντες Α, 
ς εὐτύχησεν) εὐτυχῆς Ν. 

ἃ 8. Τεῖπο. ὉΝ Β. τ. ». δοεὰ 
Ἐνριπίδον ὀχρυμποίυπι 8 χη, δ. 
Οδεηοσ. : δίοπ υἱἀείμγ λμς γμαάγα- 
τε λὶθ δεπατίοἶμε. ΝΣ δποῖδνὶ 
οχ Α. Νεεοὶο χιιβ 1 Ἐχαηιρῖο 
Οτοῖϊδμο Ῥεῃ88 σῃθ ΔΠΔΡδοσιΐστΣ 
Ὡλδγτι τϑειξειτ, δ᾽ Ροδὶ εὐδαε- 
μονία ἰμπεοχίδ. 

32, 
ἃ ϑίο Β. Ὀεοεῖ Ἰοισωα Τυΐμο. 

ἴοοιις Α. ν. ΕΧ. ἔπ. 50. 

55- 
ἃ δῖ. Α. “ἑΔλιανοῦ ἐξ ἱστορίας" 

Ττπο, ν. 11}. 111. 28. 

(21) 

189 



868 ΙΘΑΝΝΟβι ΣΤΟΒΑΙΟΡ τῶ 

10 Ὁρῶν ὁ Σωχράτης τὸν ᾿Αλκιβιάδην τετυφῶμένον ἐπὶ τῇ 
πλούτῳ, καὶ μέγα φρονοῦντῳ ἐπὶ τῇ «εριουσία ὃ καὶ τοῖ; 

(49) ἀγροῖς, 5 ἤγαγεν αὐτὸν εἴς τινα τῆς πόλεως τόκον, ἔνϑι 
ἀνέκειτο πινάκιον ἔχον γῆς περίοδον, καὶ προσέταξε τῷ ̓ Αν 
κιβιάδῃ τὴν ᾿Δττικὴν ἐνταῦθ᾽ ἀναζητεῖν. Ὡς δ᾽ εὖρδ, προσὶ 
ταξε “καὶ τοὺς ἰδίους ἀγροὺς αὐτοῦ διαϑρῇσαι᾽ τοῦ δὲ εἰπόν 
τος, ,4λλ᾽ οὐδαμοῦ γεγραμμένοι εἶσίν - Ἐπὶ τούτοις οὖν, εἶκι 

οὁ μέγα φρονεῖς, οὗ περὶ οὐδὲν μέρος τῆς γῆς εἰσίν; 

84 « “ημοσϑένους. 
Παιδείας τῶν μὲν ἀληθῶς τετυχηχότων οὐδ᾽ ἂν εἷς ὃ εἴχοι 

μέγα οὐδὲ περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἑτέρου λέγοντος ἐρυϑριά 
ὅειεν ἄν τοῖς δ᾽ ἀπολειφϑεῖσι μὲν, προσποιουμένοις δὲ, ὑκὶ 
ἀναισθησίας τοὺς ἀκούοντας ἀλγεῖν ποιεῖ. 

86 κ5 Σωκράτης. 
Παρὰ τῷ τύφῳ, καθάπερ παρὰ καχῷ πλάστῃ, διεόστραμ 

μένας τὰς τῶν πραγμάτων εἰχόνας ἰδεῖν ἐστιν.. 

. 86 ὃ Σωχράτους. 
80ὺ Ἡ δεισιδαιμονία, καϑάπερ πατρὶ, τῷ τύφῳ ὃ πείϑεται. 

87 «4 Τοῦ αὐτοῦ. 

Τοὺς μὲν κενοὺς ἀσχοὺς τὸ πνεῦμα διΐστησι, τοὺς δὲ ἀνοή 
τους ἀνθρώπους τὸ οἴημα. 

88 «4 Σωκράτους. 
Σωκράτης ἐρωτηϑεὶς, τίνες βάναυσοι; Οἵ τῶν ὁμοίων 

ἔφη, καταφρονοῦντες. 

89 « Φαβωρίνου. 
μ Φρονήσῃς μὲν οὖν μηδέποτε ἐπὶ σεαυτῷ μέγα" ἀλλὰ μηὲ 

καταφρονήσῃς σεαυτοῦ. 

» καὶ τοῖς καὶ ἔτε πλέον ἐπὶ 8. 
τοῖο  Α ἃ ϑἷο ΤΎΣΩο. Τοῦ αὐτοῦ Α, 

ς ἤγαγ αγεν} κατήγαγεν Ἐ. Ὁ πείϑεται) πύϑεται Ττῖπο. 
ἃ καὶ τοὺς ἰδίους ἀγροὺς αὐτοῦ] 37. 

αὐτῷ τοὺς ἀγροὺς τοῦς ἰδίους Α. ἃ ϑὶς 4, Ὠεοδῖ Ἰοιηπα Τυΐῃ 

58: 
ἃ ϑὶς Α. ν. ὙΠοὶ στεφάνου Ῥ. ἃ δὶς Α. ὕδοξὶ Ἰοπια ὙτΊης, 

569, με. Βοδις. ἤδοεὶ Ἃ οους ΤΥ. 59. 
Ὁ εἴποι) εἴπῃ Α. ἃ 81. Ττῖης, Φ ουρίνον Α. 

Ν Ὁ φρονήσῃς -- μηδέποτε) φρον 
. ῃ . 

ἃ ϑὶο Α. Ὠεεοεὶ Τσίμο. δες - - οὐδέποτο Δ. 
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, 
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Ρ. 19. ΠΕΡῚ ΠΕΡΟΨΙΑΣ. ΚΒ. 809 

40 Ἁ“4 Διογένους. ' (4 
Τῆς ἀλαξονείας, καθάπερ τῶν κεχρυσωμένων ὅπλων, οὐχ 

ὅμοιά ἐστι τὰ ἐντὸς τοῖς. ἐκτός. 

41 « Τοῦ αὐτοῦ. 
Ὃ τύφος, ὥσπερ ποιμὴν, οὗ ϑέλει τοὺς πολλοὺς ἄγει. ᾿ 4( 

42 « “ημοκρίτου. 
Τελευτᾷ γὰρ εἰς καχοδοξίην κακὴν ὁ παρεχτεινόμενος τῷ 

κρείσσονι. 

48 « Ζημοχράτους. 
Ζημοκχράτης ἀναβαίνων εἷς τὴν ἀκρόπολιν ἐν γήρᾳ, καὶ 

σνευστιῶν, ποιεῖν ἔφη ὅπερ καὶ ξύμπασα ἡ τῶν ᾿Αϑηναίων 
πόλιρ᾽ πνεῖν μὲν γὰρ μέγα, ἰσχύειν δὲ μικρόν. 

44 Ξενοφῶντος.. 

Ὁ. μὲν γὰρ ἀλαξὼν ἕμοιγε δοκεῖ ὄνομα κεῖσϑαι ἐπὶ τοῖς 
προσποιουμένοις καὶ πλουσιωτέροις εἶναι ῆ ἡ εἰσὶ, καὶ ἀνδρειο- ὅς 
τέροις, καὶ ποιήσειν ἃ μὴ ἱχανοί" εἶδιν ὑπισχνουμένοις, καὶ 

ταῦτα φανεροῖς γιγνομένοις, ὅτι τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα καὶ 
κερδώναι ποιοῦσιν οἱ δὲ μηχανώμενοι γέλωτα τοῖς συνοῦσι,᾽ 
μήτε ἐπὶ τῷ αὐτῶν κέρδει, μήτε ἐπὶ ξημίᾳ τῶν ἀκουόντων, 
μήτ᾽ ἐπὶ βλάβῃ μηδεμιᾷ, πῶς οὐχ οὗτοι ἀστεῖοι ἂν καὶ εὐ- 
χάριστοι ὀνομάξοιντο δικαιότερον, ἢ ἀλαζόνες; 

45 " Ξενοφῶντος ἐν τῷ ἢ τῆς Κύρου Παιδείας. 
Δοκεῖ δέ μοι, ὦ ἢ Κῦρε, χαλεπώτερον εἶναι εὑρεῖν ἄνδρα 1- 

τἀγαϑὰ καλῶς, ἢ τὰ κακὰ φέροντα. Τὰ μὲν γὰρ ὕβριν τοῖς 
πολλοῖς, τὰ δὲ σωφροσύνην τοῖς πᾶσιν ἐμποιεῖ. 

46 Ἡροδότου. (492 
᾿ρῖς τὰ ὑπερέχοντα ἐῶα ὃ ὡς χεραυνοῖ ὁ ϑεὸρ, οὐδ᾽ ἐᾷ 

φαντάζεσθαι, τὰ δὲ σμικρὰ οὐδέν μὲν κνίξει᾽ ὁρᾷς δὲ ὡς ἐς 

40. 45. 
ο ϑία Α. Ταῖμο, ἃ 59 Α. 8οὶ], ΥΠΙ. 4» 14. θε- 
ἃ δὶς Α. ΠΝ Ἰοππα Τιίπο, “ἢ Ἰεπαπιδ Ττὶπο. Ὁ Ὁ πῦρ] κύρε Α. Β. 

42. 

ἃ 85 Α. Ὠοεβὲ Ἰοπιαια Τυΐπο, ἴ», ἐμποιεῖ} ποιεῖ Α. 
43: ΝΞ 4,6. 

ἃ ϑὶς Α, Ὠοοβὶ ἰοσλα ΤΏ. ᾿ Ι 
44. ἃ 810 Α. Τυπο, 5861], ΥἹΙ, το, 

ἃ δὶς ΤΥπο. Ποοεὲ Ἰοουδ Α. 4. 
Εχϑῖαὶ Ῥαδβά, 1{, 2, 12. 5 ὡς κὲραννεῖ) πῶς κεραννοῖ Α. 

ΒΊΤΟΒΑΕΙ ΣΙΟΒΙΣΕΟ. ΥγΟΙ,. ἴ. Αα 



ΝΕ ΕΕΑΎΒΝΝΗ 
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810 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΉ Τ. 98. 

οἰκήματα τὰ μέγιστα αἰεὶ καὶ δένδρεα τὰ τοιαῦτα ἀποσκχήκτει 
βέλεα" φιλέει γὰρ ὁ ϑεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν. Οὔ- 

. τῷ δὲ καὶ στρατὸς πολὺς " ὑπ᾽ ὀλίγου διαφθείρεται κατὰ τοι- 
10 όνδε, 4 ξκειδ᾽ ἄν σφιν ὁ ϑεὸς φϑονήσας φύβον ἐμβάλῃ, ἢ βρον- 
τὴν, δι’ ὧν ἐφθάρησαν 9 ἀξίως ἑωυτῶν. Οὐ γὰρ ἐᾷ φρονέειν ὁ᾽ 
ϑεὸς μέγα ἄλλον, ἢ ἢ ἑωυτόν. 

ΠΕΡῚ ΦΙΔΑΥΤΊΙΑΣ. ΚΓ. 

4ἪἭ 5" Κριτίου. 
““Ζεινὸν δ᾽, ἡ ἄν τις μὴ φρονῶν ὃ δοκῇ φρονεῖν. 

Φ " Σωσικ 
80 ᾿ΑΔγαθοὶ δὲ τὸ κακὸν ἐσμὲν ἐφ᾽ "ἑτέρων ἰδεῖν" 

αὐτοὶ δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ποιώμεν, οὐ γιγνώσχομεν. 

8 " Μενάνδρου. 
» Οὐϑεὶς ἐπ᾿ αὐτοῦ τὰ κακὰ συνορᾷ, Πάμφιλε, 

σαφῶς ἑτέρου δ᾽ ἀσχημονοῦντος ὄψεται. 

4 5 Τοῦ αὐτοῦ ᾿4σκπίδος. 
Ὃ βούλεται γὰρ μόνον ὁρῶν καὶ προσδοχῶν, 

᾿,Ωδ)ἀλόγιστός ὃ ἐστι τῆς ἀληθείας κριτής. 
δ " Εὐριπίδου. 
“Ἅπαντες ἐσμὲν εἰς τὸ νουθετεῖν σοφοί" 

αὐτοὶ δ᾽ ἢ ὅτ᾽ ἂν σφάλωμεν, οὐ γινώσχομεν. 

ἀπ᾽ ὀλίγον] ὑπ᾿ ὀλίγου Α. Β. Β ἑτέρων] ἑτέρους Ττίης. 
ἁ ἐπ δα σφιν 0 ὁ ϑεὸς  φθονη- 

Ά. 
σας] ὁ. ἀν ὃ δὲ σφι φϑονή- ἃ δὶς Α. Τεῖπθο. ΟἹδτῖος Ρ. 214, 

Ὁ οὐϑεὶς) οὐδεὶς Α.- δας Α. ἂν σφιν Β. πὶ. Ρ. 

ἐπειδὰν φησὶν τὰ. 5. ὁ ϑεὸς φϑο- 
νήσας Β. τ. Ρ. 0 θ. σφίσι φϑ. 4. 
ὯΔ. ἃ ϑἷος Α. Ο]ετὶο. Ὁ. 24. Ὠρτοιὶ 
8 ̓ἀξίως δωυτῶν) ἀξίας ὑπ᾿ αὐ- ἡ επιπια Ττίπο. Επτίριαι ἰὐδαῖε οἀ. 

τῶν Α. εἰ πιοχ φρονέειν μέγα ὁ ἢ. 1. 
ὃς ἕξ φρϑνέειν ὁ θ. μ. Α. θεῖα- Ὁ ἐστι) ἔσται Α. Β. τῷ. 5. Μ᾽] άε. 

οα.. Τιΐηο. δέν γε οθδοὴμδ δὰ Ρ] αἰδτοὶ. 

ἴ. 

α ϑἷο Α. ὕοεα, Αγβοῦ. Ἐνριπί- 
δον Ττίπς. Ἐτ. ἱπο. 51. 
» δοκεὶ) δοκῇ Α. 

ἃ Οοη ὁμάϊονο Σωσινα Α. 

ὦ. 49. 

5. 

ἃ 8. Α. Ὑτῖπο. ἘΣ. ως, 5:. 
Ὁ ὅταν σφάλωμεν) ἁμαρτάνον- 

τεῷ Β. πὶ, 6. ὅταν ποιῶμεν Α. 
Οφεμοσὶ τᾷ. Ψιάθ ξυρσα π. 2. 



ΝΥΝ 

«“ ᾿ . 
ΓΙ 

᾿ . 

͵ " ν 

Ῥι180.. ᾿ ΠΕΡῚ ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ. ΚΓ. 811 
8 ᾿ Αἰσώπου. 

“ἴσωπος ἔφη δύο πήρας ἕκαστον ἡμῶν φέρειν, τὴν μὲν ἔμ. 3 
προσϑὲν, τὴν δὲ ὄπισϑεν᾽ καὶ εἰς μὲν τὴν ἔμπροσϑεν, ἀποτι- 

ϑέναι τὰ τῶν ἄλλων ἁμαρτήματα" εἰς δὲ τὴν ὄπισϑεν, τὰ ἑαυ- 
τῶν, διὸ " οὐδὲ καθορῶμεν αὐτά. 

7 " Ἐκ τῶν ᾿Δριστωνύμου Τομαρίων. 

Οὕτως ἔνιοι " αὐτοῖς δοκοῦσι φιλοσοφεῖν, ὡς καὶ νήφειν οἵ 
μεϑύοντες. τς 

8 " Σωκράτους. ΝΕ 
Σωκράτης ἔλεγεν, εἴ τις ἐν θεάτρῳ ἢ ὑποκηρύττοι ἀνίστασθαι 

τοὺς σκυτοτόμους, ἐκείνους μόνους ἀναστήσεσθαι" ὁμοίως εἰ 
τοὺς χαλχυτύπους, τοὺς ὑφάντας, ἢ τοὺς ἄλλους κατὰ γένος" 

εἰ δὲ τοὺς φρονίμους ἢ δικαίους ̓  πάντας ἀναστήσεσθαι. Καὶ 
- ἔστυν ἐν βίῳ βλάπτον μάλιστα, τὸ ἀνοήτους ὄντας τοὺς πολλοὺς 
οἴεσθαι φρονίμους εἶναι. 

9 " “1ημοσϑένους. 

Διόπερ ἣ ῥᾷστόν ἐστιν ἁπάντων, ἑαυτὸν ἐξαπατᾶν" ὃ δ γὰρ 
«βούλεται, τοῦϑ᾽ ἕκαστος καὶ οἴεται" τὰ δὲ πράγματα πολλάκις 
οὐχ οὕτω πέφυκε. 

10 ἃ Διογένους. ᾿ (4 

“:ιογένης ἔφη, τῶν ̓ ἀνθρώπων ἐνίους τὰ δέοντα λέγοντας 
ἑαυτῶν οὐκ ἀκούειν, ὥσπερ καὶ τὰς λύρας καλὸν φϑεγγομένας 
οὐκ αἰσϑάνεσθϑαι. 

411 ἃ Ἡροδότου. : 

Εἰ γάρ τις ὃ προϑείη πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἐκλέξασϑαι χελεύ- 5 
ὧν νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων νόμων, διασχεψά- 

6. ΄ 0. . 

α δὶς Α, Ποορῖ Ἰοπια Τχίπο. ἃ δὶς Δ. προς 861]. ΟἸγηῖῃ. 
γ. Ῥ)ιδεάτιις ΙΝ. 9. διυϊάδε ν. “ὑη. 5. λὺ 53 

Ὁ οὐδὲ] οὔτε οδε. ῥοὔδνο) ἐδον Α. 

7. 
ἃ ϑῖ.Α. Τομαρίων ἀθοεῖ Τχΐπο, ἃ 8ϊο Α, Ῥεδεὶ Ἰειαα Τυΐτς. . 
Ὁ αὐτοῖς οτι. Υοδ8. ΟἸεδΣῈΣ ἐγίθιυιϊε Ὠος. μκοσῖ. ΚΠ. 

178. 
8. 

ἃ ϑἷίς Α. ἢθεοεῖ Ἰοπα Ττηο. 11. ; 
ν᾽ὰ. γγγιίοη», ΡΊε, 11. Ρ. δι. ἃ 85:6 Τυΐπο. 861]. 1Π|. «83. Ὧε- 
Ἐ . 6δὲ Ἰοςσι)9 Α. 
ΠΒ ὕὉποκηρύττοι] ὑποκχηρύετει Α. Ἡ προϑθείη) δὶς Οεηποτί δὰ. ι. 
Μοχ ἢ οἵω. Τσίμο. 2. προσθείη εἀ. 5. οικπὶ Τιτίης, 

Ααῷ 
3 



872 ΙΏΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ Τ.93. 

μενοι ἀνελοίατο ἕκαστος τοὺς ἑαυτῶν " οὕτω νομίζουσι πολύ τι 

καλλίστους τοὺς ἑαυτῶν νόμους ἕκαστοι εἶναι. 

424 "Ὴ φιλοτιμίη κτῆμα σκαιόν. Μὴ τῷ καχῷ τὸ χα- 
᾿ κὸν ἰῶ. Πολλοὶ τῶν δικαίων τὰ ἐπιεικέστερα προτιϑέασι. 
Πολλοὶ δὲ ἤδη τὰ μητρῷα διζήμενοι, τὰ πατρῷα ἀκέ- 
βαλον. 
18 84 Πλάτωνος. 

101 ἡλάτων συνεβούλευεν, ὅτε" καταγελάσομεν τινῶν, ἐπιστρέ- 
φειν “ἐφ᾽ δαυτοὺς, καὶ σχοπεῖν, μὴ καὶ αὐτοὶ τοῖς αὐτοῖς ἐσμὲν 

ἔνοχοι. Πολλὰ γὰρ τὸ φίλαυτον ἐκιαρύκπτει, καὶ περιβάλλει πα. 

ρὰ τῷ " μᾶλλον καταγελῶντι. ᾿ 

14 ε’4πολλώνιος Σατύρρῳ. 
Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν μὲν ἰδίων ἁ ἁμαρτημάτων συνή- 

γοροι γίνονται, τῶν δὲ ἀλλοτρίων κατήγοροι. 
46 « Εὐσεβίου. 

19 Πολλοὶ δοκέοντες ἑ ἑωυτοὺς φιλέειν, οὐ φιλέουσιν ἀληθέως: 
ἀπ πάντα γοῦν αὐταῦ τούτου ἕνεκα εἴκοντες ἑωυτοῖς, καὶ παρὰ 

ὃ 

Το δοβίυδ ῬΙυΐδσοΒ. Ρ. 40. Ὦ. 

τὸ ἀτρεχὲς χαριζόμενοι αὐτοῖς, τοῖς ἐναντιωτάτοις περιπί- 
«τουσι. 

46 4 Εὐσεβίου. 
Πολλοὶ βουλόμενοι δοκέειν εἶναι εὐβουλότατοι, πρὸς τῶν οἱ-᾿ 

κειοτάτων καὶ ὃ εὖ φρονεόντων ἀναποδιζόμενοι, οὐκ " ἀξιεῦσιν 
ἀπὸτῶν δοξάντων ἅπαξ ἀναχωρέειν" ἀλλ᾽ “ὅχως μὴ ἐλεγχοίατο, 
ὡς ἀπὸ ἡμαρτημένης ἀφιστάμενοι, ἐμμένουσι τῇ “γνώμῃ, ἐς ὃ 
δὴ καὶ τοῖς ἀπ᾿ αὐτῆς κακοῖς ἐγκυρήσωσι. 

17 «4 Πλάτωνος ἐκ τοῦ Κρατύλου. 

18, 15. 
ἃ Ὠοευπὶ πδοο Α. Ἡδροιὶ Τσχίηο. , , 

δἷηο Ἰοπιπιδῖθ, ϑιιηῖ οχ Ἡδοσγοῦοϊ. ἃ 515 Ττίης, Ῥεδθῖ Ἰοσας Α, 
Π|.- 565. ὉὉ1 νιὰ6 ΜΔ] ΧΘΏΔΕΥ, 16. 
Ὁ φιλοτιμία) φλοτιμίη Ττΐηο. 8 5, ς Α. Περεῖ Ἰοπιπηα Ττίης, 

α ϑἷς Α, Περδὲ ἰαπιπια ΤΎΪμΟ. αὖ εὖ φρονεόντων» εὐ φρονούντων 
Ὀ ἀν Υμάσωμ 1 καταγελάσο- ς ἀξιεῦσιν ἀξιοῦσιν Α. Β. 

Ν. 
ς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ) “οὖς ἑαυτοὺς Α. ὅκως] ὅμως 

ἃ μᾶλλον] ἄλλων εοτγτίρίὶς ννγι- 8 γνώμῃ) ἀνάγκῃ Τίησ. 

17. 
4. ἃ 5:1. Α. 5.1], 8 5 

ἃ 810 Α. "ἀπολωνίου Ττὶοο. Πλάτωνος Ἰτίης. Ῥ᾿ 418. Ὁ, δπιρὶ 
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" Τὸ γὰρ ἐξαπατᾶσθαι αὐτὸν ὑφ᾽ αὑτοῦ, πάντων χαλεκώτα. 80 
᾿ς τον. Οτ᾽ ἂν γὰρ μηδὲ σμικρὸν ἀποστατῇ » ἀλλ᾽ ἀεὶ παρῇ ὁ ἐξα- 
πατήσων, πῶς οὐ δεινόν; 

18 «Ἅ Τοῦ αὐτοῦ Νόμων ε. 
᾿ Πάντων δὲ μέγιστον κακὸν ἀνθρώποις τοῖς πολλοῖς ἔμφυ. 

τον ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐστιν, οὗ πᾶς αὑτῷ ξυγγνώμην ἔχων, 
ἀποφυγὴν οὐδεμίαν μηχανᾶται. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγου- 
σιν, ὡς φίλος αὐτῷ σῶς ἄνθρωπος φύσει τέ ἔστι, καὶ ὀρθῶς 
Ὁ ἔχει τὸ δεῖν εἶναι τοιοῦτον. Τὸ δὲ ἀληθείᾳ γε πάντωνδο 
ἁμαρτημάτων διὰ τὴν σφόδρα ἑαυτοῦ φιλίαν αἴτιον ἑκάστῳ 
γίγνεται ἑκάστοτε. Τυφλοῦται γὰρ 5 περὶ τὸ φιλούμενον ὁ 
φιλῶν" ὥστε τὰ δίκαια, καὶ τὰ ἀγαϑὰ, καὶ τὰ καλὰ “ κα- ᾿ 
κῶς κρίνει, τὸ αὐτοῦ πρὸ τοῦ ἀληϑοῦς ἀεὶ΄ τιμᾶν δεῖν 
ἡγούμενος. Οὔτε γὰρ ξαυτὸν, οὔτε τὰ ἑαυτοῦ χρὴ " τόν γε 
μέγαν ἄνδρα ἐσόμενον στέργειν . ἀλλὰ τὰ δίκαια, ἐδάν τὸ 
παρ᾽ αὑτῷ, ἐάν τὸ παρ᾽ ἄλλῳ μᾶλλον ᾿ πραττόμενα τυγχά-(428) 
νῃ. Ἔκ ταὐϊοῦ δὲ ἁμαρτήματος τούτου, καὶ τὸ τὴν ἀμαθίαν 
τὴν παρ᾽ αὑτῷ δοκεῖν σοφίαν εἶναι, ὅδ γέγονε πᾶσιν" ὅϑεν 40 
οὐχ εἰδότες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν, οἰόμεθα τὰ πάντα εἶς 
δέναι, οὐκ ἐπιτρέποντες δὲ ἄλλοις ἢ ἃ μὴ ἐπιστάμεϑα πράτ" 
τειν, ἀναγκαξόμεϑα ἁμαρτάνειν αὐτοὶ πράττοντερ. Διὼ πάν- 
τα ἄνϑρωπον χρὴ φεύγειν τὸ σφόδρα φιλεῖν αὑτὸν, 'τὸν δὲ 
αὑτοῦ βελτίω διώκειν δεῖ, μηδεμίαν αἰσχύνην ἐπὶ τῷ τοιού- 
τῷ πρόσϑεν ποιούμενον. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΣΥΝΕΙΖΟΤΟΣ. Κα... ν, 

ι «κ« Ζιφίλου. 
“Ὅστις γὰρ αὐτὸς αὑτὸν οὐχ αἰσχύνεται, 51 

Ὁ τὸ γὰρ] γὰρ οπι. Α. χείωο. μενα τυγχάφῃ Δ. τ, πραττόμενον 
Τεῖης. 

18. ξ γέγονε γεγογέναι Α. δοκεῖ--- ᾿ 

ἃ δίς Α, Ὑχίπο, 8011. Ρ. 781. γεγονέναι τῖδο, 
᾿ κακῶν ΠΕ η Ῥτο κακόν. ἢ ἃ μὴ] μὴ δυρταεο. Α." 

» ἔχη) ἔχει τῖπο, ΙΝ 
ς περὶ τὸ] παρὰ τὸ Β, πὶ. Ρ, τὐρῖον τ βελείω} τὸ --- βέλτιον 

Τστὶης. . , 
ὰ κακῶβ!] δικαίως Α. Ρ. πὶ. ] ΝΝ ᾿ 
ε τόν γε} γε οπι. Α. Ττίπο. “ Ἃ 
Ε τυγχάνῃ πραττόμενα) πραττό- ἃ ϑΊ64, Τχϊπο. 



[ 
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᾿ συνειδόϑ᾽ αὑτῷ φαῦλα διωαπεπραγμένῳ, 
᾿ πῶς τόν γε μηδὲν εἰδότ᾽ αἰσχυνθήσεται; 

5. « Πυϑαγόρου. 
Πάντων δὲ μάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν. 

8 κ. Μενάνδρου. 
1.2 Ὃ συνιστορῶν αὐτῷ τὶ, κἂν ἡ ϑρασύτατος, 

ἡ σύνεσις αὐτὸν δειλότατον εἶναι ποιεῖ. 

4 « Σοφοκλέους. 
᾿ Κλέπτων δ᾽ ὅτ᾽ ἂν τὶς ἐμφανῶς ἐφευρεδῇ, 
διγᾶν ἀνάγχη, κἂν καλὸν φέρῃ στόμα. 

ὅ « Εὐριπίδου. Ορέστῃ. 
᾿ Ὀρέστα τλῆμον, Ὁ τίς σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; 

(ἐ29)ὴ σύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν᾽ ̓ δεγασμένος. 

6 «4 Σοφοκλέους. 

Ἧ δεινὸν ἄρ᾽ ἦν, ἡνίκ᾽ ἄν τις ἐσθλὸς ὧν 
αὐτῷ συνείδῃ. 

 κ«᾿Αντιφάνους." 
Τὸ μὴ συνειδέναι γὰρ αὐτοῦ τῷ βίῳ 

10 ἀδίκημα μηδὲν, ἡδονὴν πολλὴν ἔχει. 

8 κε Ππυϑαγόρου. 
Κακὰ μείξω πάσχει διὰ τοῦ συνειδύτος ὁ ἀδικῶν βασανι- 

ξόμενος, ἢ ὁ τῷ σώματι καὶ ταῖς πληγαῖς μαστιγούμενος. 

9 α᾿ Ἰσοκράτους πρὸς “Ιημόνικον. 
Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιξε λήσειν᾽ χαὶ γὰρ 

ἂν τοὺς ἄλλους Ὁλήσῃς, 5 σαυτῷ συνειδήσεις. 

Ρ τὸν γε) τὸν δὲ Α. χυϊάδιν δὰ Ογθεῖοη,, βεὲ σὶο 1"- 
2. Ρεῖ: Τί χρῆμα πάσχεις; τίς σ᾽ 

ἃ ϑῖς 4, Ὑυίμο. ᾿ ἀπόλλυσιν ψόσος; ὠποτίιυς. 
3. 

8 δὶς Α. ΟἹοσῖο. Ρ. 516. θδθεῖξ ἃ βίο Τσίηο. 561]. ἔτ. ἵππος σῇ. 
Ἰοεπια Τυΐησ. Ὠθοδῖ Ϊοους Α. 

4. ᾿ 7. 
ἃ δίς Α. Ττίησ. ϑ8εῖ]. Ῥσ. ἱπς. ἃ ϑῖο Α.. ᾿ἀντιφῶν Ὑτίπο. 

15. 8. 
6. ἃ δὶς Α, Τυΐπο, 

ἃ 5ῖα Α. 8εῖϊ, ν. 504. 5᾽ ΠΡ]. ᾿ 
Εὐριπίδου Ὑτῖηο. ἃ δ1ς Α. ϑιπαρῖ. ̓ ̓Ισοκράτους ΤΥ. 

Ὁ τίς σ᾽} Ψυϊρο τί σ΄. Αἱ ἱπ Ὁ λήσῃς] λάϑῃς Α. Β. πὰ. 56ς. 
Ελιτὶριαἷς ρχὶδ ἷσ νοχδιι8 θβῖ ο σαυτῷ) ἑαυτῷ Β. πι. Ρ. Ττ, 
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10 ᾿ Ἰσοκράτους Νικοχλῆς ἢ Κύπριοι. 
, Μηδὲν ἀποχρύπτεσϑε, μήδ᾽ ὧν κέκτησθε, μήϑ᾽ ὅν ποιεῖ. 
τε, μήϑ᾽ ὧν μέλλετε πράττειν, εἰδότες ὅτι περὶ τὰ κεχρυμ- 
μένα τῶν πραγμάτων ἀναγκαῖόν ἐστι πολλοὺς φόβους γί- 30 
γνεσϑαι. 

11 4 Βίαντος. 

Βίας ἐρωτηϑεὶς, τί ἂν εἴη τῶν κατὰ ὃ τὸν βίον ἄφοβον, 
εἶπεν, ᾿Οορϑὴ συνείδησις. 

12 «4 Περιάνδρου. 
Περίανδρος ἐρωτηϑεὶς, τί ἐστιν ἐλευθερία, εἶπεν, ᾿Ἀἀγαϑὴ 

συνείδησις. 

͵.18. 4 Σωκράτους. 

14 « “ιογένους. 

87δ᾽ 

(480) 
» Σωχράτης ἐρωτηϑεὶς, τίνες ἀταράχως ζῶσιν, εἶχεν, Οἱ 

μηδὲν ἑαυτοῖς ἄτοπον συνειδότες. 

Τίς γὰρ ἂν ἧττον φοβοῖτό τι, ἢ θαρσοίη μάλιστα, ἢ ἢ ὅστις. 
αὐτῷ μηδὲν συνειδείη καχόν; 

16 « ΤΠλοντάρχου ἐκ τοῦ περὶ Εὐϑυμίας. 
Τὸ γὰρ συνειδὸς, οἷον ἕλχος ἐν σαρλὶ, τῆς ψυχῆς τὴν 80 

μεταμέλειαν αἰμάσσουσαν αἰεὶ καὶ νύσσουσαν ἐνακπολείκει. 
Τὰς μὲν γὰρ ἄλλας ἀναιρεῖ λύπας ὁ λόγος᾽" " τὴν δὸ μετά-᾿ 
Ψψοιαν͵ αὐτὸς Ὁ ἐνεργάξεται δαχνομένην σὺ» αἰσχύνῃ, καὶ κο- 
λαξομένην ὑφ᾽ αὑτῆς. Ὡς γὰρ οἱ ῥιγοῦντες καὶ πυρϑτοῖς 

“9 διακναϊόμενοι τῶν ταυτὰ πασχόντων ἔξωθεν ὑπὸ καύμα- 
τορ “ἢ κρύους μᾶλλον " ἐνοχλοῦνται καὶ κάκιον ἔχούσιν". 

320. 

ἃ 819 Α. οοεὶ Ἰαμηδ Ττΐπα. 
11. 

α 8). Α. σοϑε ἰοπιηῖα Ττΐηο. 
» τὸν βίον) ἀεοεὶ τὸν Α. Β. πὶ. 8. 

ΠῚ Μενάνδρου Ἂ. εἰ ἐδ Δ͵ᾷ. 
Περίανδρος. 

13. 
᾿ ι 2 

Δ Ἔενοκρα Α. υϑὶ 1 πιδσᾷ. γ0- 
βε 

" Σωκράτης) Ἐενοχράεηρ Ἀ.Ῥ. ει, 

ιά, 
ἃ δ 4, Τεσ. 

14. 

ἃ ϑὶς Α. δοὶ]. Ὁ. 46. Ῥ. δι]. 
᾿Πλουτάῤχον Τσχίπο. 
μ «ἰογάξεται) ἐνεργάζεται Α. 8. 

μ᾿ ̓δακναιόμενοι εεπετὶ «ὐϊεο- 
08 δες. εἰ Ἀεοῖο Ῥτῖπια 
ουὐὐπ ὙΤτϊποδυοῖο διακναιόμονοι. 
Ιάθπι 1 Ἰηδσβ. δικαιό »οι- γο- 
Ἰυϊξ ρτοοι]ὰ ἴο διακαιόμονοι ξ΄ 
Α. Β. οὲ οοὐὰ, ϑομον δ, γιὰ Οα- 
παγῇ δὰ Μασχο. Δπῖϊου. ΝΠ, 10. 

ΙΔ αὶ κρύονο} καὶ κρύους Α. Ρ. 

Φ δνοχλοῦνεαι) ἐνοχλοῦντι Ττι.. 

᾿ 
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οὕτως ἐλαφροτέρας ἔχεε τὰ τυχηρὰ τὰς λύπας, ὥσπερ ἕξω. 
ὃεν ἐπιφερομένας. Τὸ δὲ, 

οὔ τις ἐμοὶ τῶν ἴ ἄλλος ἐπαίτιος,, ἀλλ᾽ ἐγὼ αὐτὸς, 
ἀοἐπυϑρηνούμενον τοῖς ἁμαρτανομένοις ἔνδοϑεν ἐξ αὐτοῦ, βα. 

ρύτερον ποιεῖ τῷ αἰσχρῷ τὸ ἀλγεινόν. 

16 «4᾽Ισοχράτους Νικοκλῆς ἢ Κύρπιοι. 
 Ζηλοῦτε μὴ τοὺς ἢ πλεῖστα κεχτημένους, ἀλλὰ τοὺς μη- 

δὲν κακὸν σφίσιν αὐτοῖς συνειδότας. Μετὰ γὰρ τῆς τοιαύ- 
τῆς τύχης ἤδιστα ἄν τις δύναιτο τὸν βίον διαγαγεῖν. 

᾿ 

ΠΕΡῚ ΜΝΗΜΗΣ. ΧΕ. 

1 « Πορφυρίου Περὶ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων. 
“Ὥσπερ γὰρ ἐκ τῶν ἐνεργειῶν καὶ τὰς ἄλλας κατελαβύμε- 

ϑα' οὕτως ἢ ἀναθεωροῦντες κατὰ συναναφορὰν γιγνομένην 
καὶ μνήμην, τῶν ἢ δι᾽ " αἰσθήσεως καταληφϑέντων ἢ διὰ 
λόγου, ἐθέμεθα καὶ “ταύτην ψυχῆς ϑύναμιν, ἣ τῇ συνανα, 

195 φορᾷ καλεῖται μνήμη, ἣν ἀφορίζεται ᾿“ριστοτέλης κατοχὴν 
φαντάσματος, ὡς " εἰκόνος, οὗ φαντάσματα εἰκών οἷον ὅτ᾽ 
ἂν γένηται ἡ αἴσθησις ἦ ἀνελϑοῦσα ἐπὶ τὴν δ᾽ φανταστικὴν 
χατασχευὴν, τὸ γενόμενον ἐν τῇ φανταστικῇ τὸ πάϑος ὅ τι 
δή ποτε ὄν, καλεῖται φάντασμα. Ἔτι οὖν καὶ ἀρϑέντος τοῦ 
αἰσθητικοῦ ἐχ τῆς αἰσθϑήσθως, τὸ προσπίπτον ἐν τῇ εἰκόνι 
τοῦ αἰσϑητοῦ, ἀφ᾽ οὐ συνέστηκε τὸ φάντασμα, εἰκόνος λύ- 

1ογον " ἔχον πρὸς τὸ φανταστόν" οἷον γὰρ εἰκών τις ἐγένετο 
ἐν τῇ φανταστικῇ τοῦ ὑποπεσόντος ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν. “Οτ᾽ 

481) 
ἈΝ 

ἔ ἄλλων] ἄλλος Β. 
16. 

ἃ ϑὶς Α. 5611. Ρ. 39. Α. Ποῦδϑῖ 
Ἰοιλδ Τσΐπο. 

υ"» πλεῖατα] πλεῖον Ἀ. Ρ. τη. 

ι. 
ἃ ξῖς Α. '᾽Εκ τοῦ Πορφυρίον 

περὶ φυχῆς Ὑτίηο, 
» ἀναϑεωροῦντες) ϑεωροῦντες 

ΔΛ. Θεβη. τιδτρ. εἴ φιδίμου οοὐά, 
ϑοῖϊιοννιῖ. Μοχ Α. συναφορᾶν. 

Ι». Αἀ τὰς ἄλλας κατελαβόμεϑα 
διι δια ἐπ ται, τῆς ψυχῆς δυνά- 
μεις. ϑο]ὰςβ σα. οὕτως. ἀναϑεω- 
ροῦντες τὴν κατὰ συναναφορὰν 
γιγνομένην ἀνάμνησιν τῶν --- ἐδὲ- 

μεϑα καὶ ταύτην τῆς ψυχῆς δύνα- 
μεν, ἢ τῇ συναφορᾷ γένεται, κα- 
λεῖσϑαί μνήμην, ἣν α. ϑαπον. 

ε αἰσϑήσεως) αἰσϑήσεων Β. 
ἃ ταύτην ψυχῆς} ταύτης ἃ. Ν. 
ἢ 

ψυχην Α. ταύτης ψυχῆς Ὑτίπο. 
ος 

δ' εἰκόνος] εἰκόνως Ἀ. εἴ πιοχ 
φάντασμα. Ἧος Παδρεὶ Οεοϑποσὶ 
ἸΛΔΥΡῸ. 

ξ ανελϑοῦ σα) ἀνεδύϑη Α. Β. αι. 
δ60. Μοχ ἐν ἡ ῳ. Ἰτίης, 

δ φανταστικὴν κατασκευὴν} χα- 
τασκευὴν φανταστικὴν ΔΑ. 

Ἰι ἔχον] Νίαϊληι ἔχει. ΟΣ ΝΕΒ, 

λ 
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ἂν οὖν γένηται κατοχὴ ᾿ περὶ τὴν φανταστικὴν τοῦ φαντάσ- 
ματος, καλεῖται μνήμη... Τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν καὶ ἐν τοῖς 
ἀλόγοις ξώοις" ἡ᾿ δὲ διηρϑρωμένη, καϑ᾽᾿ ἣν καὶ ἀναμιμνη- 
σχόμεϑα, ἐν μόνοις ἐστὶ τοῖς λογικοῖρ᾽ ἴδιον γὰρ λογιό- 
μοῦ, τὸ διηρϑρωμένον. 4ιὸ καὶ φασὶν οἱ περὶ τὸν ᾽4ρι- 
στοτέλην τὰ ἄλογα ξῶα μεμνῆσθαι μὲν, ἀναμιμνήσκεσϑαι δὲ 
μή" ἢ μόνον δὲ τὸν ἄνϑρωπον καὶ μνημονεύευν καὶ ἀναμι- 
μνήσκεσϑαι. 

2" Πλάτωνος ἐκ Κρατύλου. (489) 
Ἡ μνήμη παντί που μηνύει, ὅτι μονή ἐστιν ἐν τῇ ψυχῇ, 30 

ἄλλ᾽ οὐ φορά. 

8 "᾿Αριστοτέλους περὶ Μνήμης. 
Τὴν δὲ κατοχὴν τῶν φαντασμάτων, μνήμην ἐπονομάζεσθαι" 

τὴν δ᾽ ἀναπόλησιν τούτων, ἀνάμνησιν" οὐ τοὺς αὐτοὺς δ᾽ 
εἶναι μνημονικούς τε καὶ ἀναμνηστιχοὺς, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιπολὺ 
μνημονικωτέρους μὲν ὑπάρχειν τοὺς βραδεῖς, ἀναμνηστικῶ- 
τέρους δὲ τοὺς ταχεῖς καὶ εὐμαϑεῖς. Ζιαφέρειν δὲ τῆς φαν- 
τασίας τὴν μνήμην, ὅτι ἡ μὲν κίνησίς ἐστιν αἰσϑήσεως ἔνερ- 80 
γούσης, ἢ δίανοίας" φαντάσματα γὰρ ἄμφω ὃ" λέγειν ὁμοίως 
ἡμᾶς" ἡ δ᾽ οἷον ξωγράφημά τι τῆς ψυχῆς τὴν γὰρ γιψνο- 
μένην κίνησιν τῆς αἰσϑήσεως σημαίνεσϑαί τινα τρύπον ἐν αὐ- 
τῇ παραπλησίως τοῖς σφραγιξομένοις διὰ τῷν δαλτυλίων. Διὸ 
καὶ τοῖς μὲν ἐν κινήσει πολλῇ διὰ πάϑος ἢ δι᾽ ἡλικίαν οὖ- 
σιν οὐ γίγνεσθαι, καθάπερ εἰς ὕδωρ ῥέον ἐμπιπτούσης τῆς 

κινήσεως καὶ τῆς σφραγίδος᾽ τοῖς δὲ “ διὰ τὸ ψύχεσϑαε, 
καϑάπερ καὶ τὰ παλαιὰ τῶν οἰκοδομημάτων καὶ διὰ σκλη- 40 
ρότητα δὲ τοῦ δεχομένου τὸ πάϑος “ οὐκ ἐγγίνεσθαι τοὺς 
τύπους. Διόπερ τούς τε νέους “ σφόδρα καὶ τοὺς γέροντας ᾿ 
ἀμνήμονας, εἶναι" ὑππορρεῖν γὰρ, τῶν μὲν διὰ τὴν αὔξη-. 

Σ περ}} πρὸς Α 
κ᾿ μόνον δὲ τὸν τὸν δὲ μόνον Τ 

ἃ δὶς Α. 861]. Ἴ. 437. Β. ϑἰπαρῖ. 
Πλάτωνος Ττὶμο. 

5. ᾿ 

ἃ δίς Α. ϑδίπιρὶ, ᾿Δρισεοτέλους 
Τυτίης, ο. Εχαηοοῖ. : Τἤαες οἹπνιὲ-- 
Ἀο εἰἕανι Τογράγτγιίξ υεγδα δυπὲ, εἰ 
διρετίογιδμε Ῥογράγγὶαὶ γμεπρεπάα. 
Ῥίωμομι4 αμένε εἰ ἀωέοε δ οὗ 

αἴἰΐγμο πιαγρίηπὶ αὐδετίρία δμπί, Ῥον- 
Ῥγγίμπι ποαπίς δεργιίσπέδξαα ἤογενε 
αὐθβοῦμ μαμγραίονε. 

Ὁ λέγειν ὁμοίως} λέγειν ὁμοίως ᾿ 
λέγειν Α. 

ς διὰ τὸ ψύχεσϑαι] διαψύχε- 
σθαι Β. πι. Ρ. Τύης. 

ἀ οὐκ ἐγγίνεσθαι) οὐ γίγνεσθαι . 
Α. Ττῖηο.. 

ὃ σφόδρα καὶ τοὺς γέροντας} 
καὶ τοὺς γέροντας σφόδρα Α. 



’. 
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σιν, τῶν δὲ διὰ τὴν φϑίσιν. ᾿Οβοίως δὲ καὶ ἴ τοὺς λίαν τα- ᾿ 
χεῖς, ἢ βραδεῖς" οὐδετέρους γὰρ τούτων φαίνεσθαι μνημο- 

(488)νεύοντας᾽ τοὺς μὲν ἐγὰρ ὑγροτέρους εἶναι τοῦ δέοντος, τοὺς 
. 50 δὲ σκληροτέρους, παρ᾽ ὃ καὶ τῶν μὲν οὐ μένειν ἐν τῇ ψυ. 

χῇ τὸ φάντασμα, τῶν δ᾽ οὐχ ἄκτεσϑαι τὸ παράπαν. 

4 «Ἐκ τῆς Πλάτωνος πρὸς Διονύσιον ἐπιστολῆς. ́ 

Μεγίστη δὲ φυλακὴ, τὸ μὴ γράφειν, ἀλλ᾽ ἐχμανϑάνειν" 
οὐ γάρ ἐστι τὰ γραφέντα μὴ οὐχ ἐχπεσεῖν. Ζμὰ ταῦτ᾽ οὐδὲν 
πώποτ᾽ ἐγὼ περὶ τούτων γέγραφα, οὐδ᾽ ἔστε Πλάτωνος 
σύγγραμμα οὐδὲν, οὐδ᾽ ἔσται" τὰ δὲ νῦν λεγόμενα Σιωχρά- 

ι ἴζοῦυς ἐστὶ καλοῦ χαὶ νέου γεγονότος. 

δ «Ἁ Πλάτωνος ἐχ τοῦ Φιλήβου. 
194. Τὸ δ᾽ ἐν ἑνὶ πάϑει τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σώμα κοινῇ γιγνύ. 

μενον κοινῇ καὶ. κινεῖσθαι, ταύτην δὴ τὴν κίνησιν ὀνομάζων 
αἴσθησιν. οὐκ ἀπὸ τρόπου φϑέγγοι᾽ ἄν. ““ληθέστατα λέ; :: 5 

Οὐχ οὖν ἤδη μανϑάνομεν ὃ βουλόμεθα καλεῖν τὴν αἴσϑησιν; 
Τί μήν; Σωτηρίαν τοίνυν αἰσϑήσεως τὴν μνήμην λέγων ὁρ- 
ϑως ἢ ἄν τις λέγοι, κατά γε τὴν ἐμὴν γνώμην. ᾿ορϑῶς γὰρ οὗν. 
Μνήμης δὲ ἀνάμνησιν ἀρ᾽ οὐ διαφέρουσαν “ἔγνωμεν; Ἴσως. 

103ρ᾽ οὐ τόδε; Τὸ ποῖον; “Ὅτ᾽ ἂν ἃ μετὰ τοῦ σώματος “ ἔχα- 
ὅχε πάϑη ψυχὴ, ταῦτα ἄνευ σώματος αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ “ ὅτι 
μάλιστα ἀναλαμβάνῃ, τότε ἀναμιμνήσκεσθαί που λέγομεν. Ἦ 
γάρ; Πάνυ μὲν οὖν. Καὶ μὴν καὶ ὅτ᾽ ἂν ἀπολέσασα μνήμην, 
εἴτ᾽ αἰσϑήσεως, εἴτ᾽ αὖ μαϑήματος, αὖϑις ταύτην ἀναπολήσῃ 
πάλιν αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ καὶ ταῦτα ξύμπαντα, ἀναμνήσεις καὶ 
μνήμας που λέγομεν. ᾽᾿οΟρϑῶς λέγεις. 

(484) “᾿Ιαμβλίχου ἐκ τοῦ Περὶ ψυχῆς. 
40 "Τούτων οὐσῶν τῶν χοινοτάτων δυνάμεων, εἰσὶ καὶ ἄλλαι 

ἔ τοὺς λίαν] διὰ τοὺς λίαν ΤΥ. ο ἔγνωμεν) λέγομεν Α. Ὅέεει. 
Ἔ γὰρ οἵ. Β. [Ιμΐγ, ἅπτεται πδΥρ. 

ἃ ἔπασχε πάϑη ψυχὴ ἔπασχε 
᾿ 409 ἢ ψυχὴ Οαδιευ! Ὠϊᾶτρ. τῇ 

α 85 Α, 80. Ἐν, 5. Ρ σις Ὁ χῇ Α 
ιν Ἰοππῖα ΤΎΠΟ, 6 ὅτε] ὅτε Α. Β. Ὑχίης. 

5: 
ἃ 8510 Δ. 861]. Ρ. 534. βίην. 6. 

Πλάτωνος Ττὶπςο. τὐδὲ 5. ῃγν. τῆς ἃ δὶς Α. διτπιρ! ὶοϊῖον ᾿Ιαμβλίχον 
ψυχῆς. Ττῖης. 

Ὁ ἄν τιρ] τις οπι, Β. τ. Ρ. » τούτων οὖν τῶν] τούτων ον 
. Ττίωο. σὼν τῶν Α. Β. τὰ. 8. τούτων οὐ- 



}: 194. 

ες ἅ, 

ΠΕΡῚ ΛΗΘΗΣ. Κς. 879 

τῆς ψυχῆς δυνάμεις, “ κατ᾽ αὐτὴν μὲν, οὐ μὴν συμπληρωτικαὶ 
᾿αὐτῆς, ὡς ἡ μνήμη, κατοχὴ οὖσα φαντάσματος. 

ΠΕΡῚ ΔΗΘΗΣ. Κῷ ᾿ 

1 ᾿ Σοφοκλέους ἐκ Συνδείπνου. 
“άϑα Πιερίδων στυγερὰ καὶ ἢ" ἀνάρετος 

ὠδυνάσεις ϑανάτοις εὐποτμότατε, 
ο μελέων ἀνέχουσα βίου βραχὺν ἰσϑμόν. 

δ 5 Εὐριπίδου ᾿Ορέστου. 
Ὦ, πότνια λήϑη τῶν καχῶν, ὡς εἶ σοφὴ, 

καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία θεός. 

ν Σοφοκλέους Ὕβρεως Σατύρου. 8 
“ήϑην τεῦ καὶ τὴν πάντ᾽ ἀπεστερημένην, 

κωφὴν, ἄναυδον. 

4" Τοῦ αὐτοῦ Μυσῶν. 

Ὡς τοῖς κακῶς πράσσουσιν ἡδὺ καὶ βραχὺν 
» χρόνον λαϑέσϑαι τῶν παρεστώτων κακῶν. " 

δ " Πλάτωνος ἐχ τοῦ. Φιλήβου. 
Ἔστι γὰρ λήϑη μνήμης ἔξοδος. 

(485 

6 " Πλάτωπος ἐκ τοῦ Συμποσίου. 
Ὃ γὰρ καλεῖται μελετᾶν, ὑός 

λήϑη γὰρ ἐπιστήμης Ὁ ἔξοδορ. 

σῶν κι Οὐδποσ πῆῦσβο, οἱ δἷο 
«οἀά. ἔτες δ μουν. : 

ο κατ᾽ αὐτὴν») κατὰ ταύτην τπιι8 
πι8. ΘΟΒΟΥΣ. , 

ἃ ϑῖς Α. ΠῚ Ἑτ. 
Σοφοκλέους Τιπο. 
» ᾿άνάρετος] ἀνάρεστος Ὗόοδε.. 

Ατὸ. ἀνδρατος ὁχΧ Α. οἠοΐανϊς Οτος 
εἶι5. Ῥεγρδσδηι οιπὶ ]Ἰερῖς56 δτ- 
δυὶϊ δοοϑπῖιδ διροσ ἴδσιαπι 116- 
ταπὶ ῬΟεὶίι8. ΟΥδάο βουῖβδπι νο- 
Ἰυΐδδὸ ἀνέρατος νοὶ ἀνάρατος. 
ΟΘεδποσὶ πιασβο ἀνέραστος. Οτο- 

- ἅλι8: Λήηϑα Πιερίαι στυγέρα κ᾽ 
ἀνέραστος" Ἃ δὲ μνᾶσις Θνατοῖς 
εὐκοτμότατος, μεγίστου ’Δνέχουσα 

β ς μελέου] μελέων ἃ. Ν, Μοει. 
Αγσεε. Τυΐμο. 

.. δι:ρὶ. 

ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης " 
40 

ἃ δῖ. Α. 5.1. νυ, -δ᾽15. 8.210]. 
Εὐριπίδους Ὑτίηο. 

5. 
α δὲς Α. ϑδιίπιρὶ. ,. Σοφοκλέους 

Ττίας. Σοφοκλέους ὕβρεως ΝοεΞ. 

ἡ καὶ ἣν} καὶ οπι. Α. Ττίηο, 
τὴν οἵ, Νοῦς. 

- Ν 

ἃ 815 Α. ΕὟὙ. ;, Ὠθοδὲ Ἰοπληα 
ΤΥλιο. 

ΡΒ χρόνον] χρόνων Α. 

5. 
ἃ ὅ8ὅὶς Α. 96ώ)]. . . οθεὲ 

Ἰοπιπ;)8δ Ττίηο. Ρ' 55 , 
6. 

ἃ δὶς Α. ὅ.:]. 

Πλάτωνος Τυϊὴς. 
Ὁ ἐσειν ἴῃ δηδ δα ϊΐξ Α. 

Ρ. 208. δίπιρ]. 
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ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΥ, ΚΖ. ᾿ 

Ἴ ὁ Χοιρίλου Περσηΐδος. 
Ὅρκον δ᾽ οὔτ᾽ ἄδικόν χρεὼν ἔμμεναι, οὔτε δίκαιον. 

5. « Δισχύλου. 
Οὐκ ἄνδρὸς ὄρκοι « πίστις, ἀλλ᾽ ὅρχων ἀνὴρ. 

8 5 ᾿4λέξιδος ἐκ Θητευόντων. 
50 “Ὅρχος βέβαιός ἐστιν, ὧν νεύσω μόνον. 

4 «ἤάμφιδος. 
“Ὅστις γὰρ ὀμνύοντι μηδὲν Ὁ πείθεται, 

αὐτὸς ἐπιορκεῖν ῥᾳδίως ἐπίσταται. 

5. 5 Δυτιφάνους. 
“ἐσποιν᾽, ὅτ᾽ ἄν τις ὀμνύοντος καταφρονῇ, 

ᾧ μὴ σύνοιδε πρύτερον νἐπιωρκηκότι, 
οὗτος καταφρονεῖν τῶν ϑεῶν ἐμοὶ δοκεῖ, 
καὶ πρότερον ὀμόσας αὐτὸς ἐπιωρκηκέναι. 

(436)6. « Σοφοκλέους ᾿Ιπποδαμείας. 
“Ὄρκου δὲ προστεϑέντος ἐπιμελεστέρα 

ψυχὴ κατέστη. «Δισσὰ γὰρ φυλάσσεται, 
φίλων τε μέμψιν, κεὶς ϑεοὺς ἁμαρτάνειν. 

.; 7 «Δ᾽ Ξπολλοδώρον. 
195 ΜΛάστιγος οὔσης, ὄρκον ὃ" οἰχέτῃ δίδως ; 

8.ὃ ἃ “Δντιφάνους. 

Ὃ διδοὺς τὸν ὄρκον τῷ πονηρῷ, μαίνεται" 

1. Ὁ ἐπιρρκηκότι) ἐκιωρκηκόει Ἐ, 
ἃ 51. ἔεγθ Α. υδ]ῖ Χοίριλλον. ἘὨεαὶ ἐῖεπι ἐπεωρκηκέναε ἰπ εχίτ. 

δΏΡΙ. Χοιρίλον Τχὶο. []]ερσηΐ- 6. 
δος. ν]α͵ ΠὨἰπαογχξ. δὰ Οταϊηπιεῖ. 
Ονσ. νοὶ]. 1. Ρ. 15,6. Εἢ. 1Ρ5.] Σοφοκλέους τίου, .. 5ἰπιρῖ, 
Β πίστις] ἀνδρῶν --- πίστεις ΤΥ. Ἀ προστεϑέντος) προτεϑέντος Α. 

Τχλης. 
ἃ 5ῖ9 Α, ᾿Αλέξιδος Ττὶπο. 

2- 

, 5: Β ὃϊς Α. Ττῖηο. 
α 5δῖς 4, Οεδη. Ὀεεβὲ Ἰθηλη8 Ὁ οὐκέτι) οἰκέτῃ Α. ΒΒ. πι. “: 

Ττης. Ὠδηῖᾶθο. Οὐϑηθσ, ἡᾶτρ. Οτοῖ, 

᾿ 4. Ἱπιοσσοσαϊοηθ ἢ ἧπα ἀδα!ὶ 
ἃ δὶς ἃ. ΤΎϊ πο. Οτοῖϊι. 
» πείϑεται) πείθηται Β.- 3 

. 5. . 

αι δίς Α. Τεῖμο. ἃ δὲς Α, ᾿ἡνειφῶντος Ὑτπο. 
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τοὐναντίον γὰρ νῦν ποιοῦσιν οἵ ϑεοί. 
ἐὰν ἐπιορκήσῃ τις, α αὐτὸς εὐθέως, 
ο ὁ διδοὺς τὸν ὅρκον, ἐγένετ᾽ ἐμβρόντητος, ὡς. 
οἶμαι δικαίως, ὅτι πεπίστευκέν τινι. 

9 α᾽4λέξιδος Ολυνϑίων. 
» Οὐ τοῖς γὰρ ὀμνύουσι τὸν φρονοῦντα δεῖ, 

τοῖς πράγμασιν δ᾽ αὐτοῖσι πιστεύειν ἀεί. 
10 «4 “υκούργου. 

Δεῖ φίλοις καὶ τοῖς οἰκείοις βοηθεῖν, » ὥχρε τοῦ μὴ 10 
ἐπιορκεῖν. 

11 «4᾽Ισοχκράτους πρὸς ̓ Δημόνικον. 
σὍρκον ἐπακτὸν προσδέχου διὰ δύο προφάσεις, ἢ σαυτὸν ' 

αἰτίας αἰσχρῶς ἀπολύων, ἢ φίλους ἐκ μεγάλων κινδύνων δια-(437) 
σώξων. Ἕνεκα δὲ χρημάτων μηδένα Ὁ ϑεῶν ὁμόσῃς, μηδ᾽ ἂν 
εὐορκεῖν μέλλῃς " δόξεις γὰρ τοῖς μὲν ἐπιορκεῖν, τοῖς δὲ φιλο- 
χρημάτως ἔχειν. 

4Ὁ Δ᾽ Ἐκ τοῦ Ἐπικτήτου Ἐγχειριδίου.. 
“Ὅρκον παραίτησαι, εἰ μὲν οἷόν τε, εἷς ἅπαν" εἰ δὲ μὴ, ἐκ 

τῶν ἐνόντων. 

18 α Συὐσεβίου. 

Οἱ πολλοὶ τοῖς ἀνθρώποις, τὸ εὐόρχους εἶναι, αὐτοῖς πα- 90 

ραινέουσιν᾽ ἐγὼ δὲ, καὶ τὸ ἀρχὴν μηδ᾽ εὐπετέως ὀμνύναι, ὅσιον 
ἀποφαίνομαι. ᾿ 

14 « Ἡροδότου. 

͵ 

Ῥ αὐτὸς} αὐτοὺς » ἄχρι τοῦ] ἄνευ τοῦ Μοεε. 
ς ὁ δοὺς) ὁ ἢ ὸς Α. πη πο 

νετδι8 ΡΟ ἐχοϊ ἀἱεε6 Ῥατιϊοιϊα πε 
ὡς οὐπὶ οἷμαε ἰπ 664. ν. σομοῖγι:- 
ἐμ άδαι. Ῥεδεῖπιε ςοτταχὶϊ Οτοιἑιι. 

1Ρ. ὁ δοὺς τὸν ὄρκον ἐμβρόντη- 
τος ἐγένετο. 118 χαδιϊτιιίππιι5. ἠπι- 

ἃ 8ϊ]ς Α. Βέπιρῖ. ᾿Ι}Ὦσοχράτους 
Ττίηο, 

» ϑεὸ») ϑεῶν Α. 

18. 
. χοτῖδ νοσδιπὶ πιο σοπιίουπι, 4 ἃ δὶς Α. 801]. ο. 55. Εὐσεβείου 
γΌρο τπλ Ἐ11τ5 δἷο ἰεβοραῖατ, ἐγέ. ὝὙὍτπο. 
ψες ἐμβροντήσιμος. κοτιῦς ᾿ 

13. 
ἃ 81:16 Α. [οδδὲ ἰοπιπια Τυΐησ. 

ἃ 51. Α, ,ν ϑιπερὶ. “λέξιδος ΤΥ. » τοῖς ἀνθρώποις) τοὺς ἀνθρώ- 
πους γοβδ. Β. τὰ Ἰχίης. τῶν 

τς Οὐ] ἐν Α. Μετο. το. αὐτοῖς ἀνθρώπων Β. 1. ἐ 
10. 

ἃ 8ϊ. Α. Τχῖπο. ἃ 8ϊς Τσίης. ὅκῇ, ΥΙ. 86. 



- Ἴ.91. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ 382 

ν Ἔλεξέ “σφιν Λευτυχίδας τάδε" ὦ ᾿Αθηναῖοι, ποιέετε μὲν 
ὁκότερα βούλεσϑε αὐτοί" καὶ γὰρ ἀποδιδόντες, ποιέετε ὅσια, 

. καὺ μὴ ἀποδιδόντες, τὰ ἐναντία τούτων. ᾿Οποῖον μέντοι ὅ τι 

ἐν τῇ Σπάρτῃ συνηνέχϑη γενέσθαι αερὶ “5 Ξαραϑήκης, βού- 
λομαι ὑμῖν εἰπεῖν. “έγομεν ἡμεῖς οὗ Σπαρτιῆται ἴ γενέ. 
σϑαι ἐν “ακεδαίμονι χατὰ τρίτην γενεὴν τὴν ἀπ᾽ ἐμέο, 

80 Γλαῦκον δ᾿ Ἐπικυδέος παῖδα" τοῦτον τὸν ἄνδρα φαμὲν τά τι 
ἄλλα πάντα περιήκειν τὰ πρῶτα, καὶ δὴ ἢ καὶ ἀκούειν 
ἄριστα δικαιοσύνης πέρι πάντων ὅσοι ᾿ παρὰ “ακεδαίμονας 
τοῦτον τὸν χρύνον οἴχεον᾽ συνενεχϑῆναι δὲ οἵ Ὁ ἐν χρύνῳ 
ἰχνευμένῳ τάδε λέγομεν ὥνδρα ΜΜιλήδιον ἀπικόμενον ἐς 

(488) Σπάρτην βούλεσθαί οἱ ἐλϑεῖν ἐς λόγους προϊσχόμενον τοιάδε" 
Εἰμὶ μὲν Μιλήσιος" ἤχω δὲ τῆς σῆς, Γλαῦχε, δικαιοσύνης. 
βουλόμενος ἀπολαῦσαι" ᾿Ἠἃἔδοξέ μοι οὖν τὰ ἡμίσεα τῆς οὐ 

40σίας ἐξαργυρώσαντα ϑέσϑαι παρὰ σέ" χρόνου δὲ διελθόντος, 
ἦλθον ἐς Σπάρτην τοῦ "" παραϑεμένου τὰ χρήματα οἱ παῖ- 
δες ἐλθόντες ὃὲ ἐς λόγους τῷ Γλαύχῳ, ἀπήτεον τὰ χρή- 
ματα" ὁ δὲ διωϑέετο" οἱ "ὶ μὲν δὴ Μιλήσιοι συμφορὴν ποι- 
εύμενοι, ἀπηλλάσσοντο, Γλαῦκος δ᾽ ἐπορεύετο ἐς «4ελ- 
φοὺς, χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ" ἐπερωτῶντα δὲ αὐτὸν, εἰ 

ὅρκῳ τὰ χρήματα ληΐσεται, ἡ Πυϑίη μετέρχεται τοῖσδε τοῖς 
ἔπεσι" , 

50 Γλαῦκ᾽ “᾿Επικυδείδη, τὸ μὲν αὐτίκα κέρδιον οὕτω 
ὕρκῳ νικῆσαι, καὶ χρήματα ληΐσσασϑαι. 

ὄμνυ᾽, ἐπεὶ ϑανάτος γε καὶ εὔορκον μένει ἄνδρα. 
ἀλλ᾽ ὕρκου παῖς ἔστιν ἀνώνυμος, οὐδ᾽ ἔπε χεῖρες, 
οὐδὲ πόδες, κραιπνῶς δὲ μετέρχεται, εἰσύκε πᾶσαν 
συμμάρψας ὀλέσῃ γενεὴν καὶ οἶκον ἅπαντα. 

ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ ἢ κατόπισϑεν ἀμείνων. 

Κ ἐν χρόνῳ] χρώνῳ Ττίπο. 
1 ἔδοξε) Ηϊς δριτὰ Ἡροσοἀὐοῖαπι 

αιιδεάδπι ἱπί υβασιιηζσ, εἰ 1 96- 
αιθηῖθιι5 οἰἴδλ. ΟΕΞΝΕΒ. 
πὶ Ξαραϑεμένου] παρακαταϑεμέ. 

. τὰ, 8. φου Β. 
αὖ γενέσθαι μὴ γενέσϑαι Α. Β. π μὲν δὴ) δὴ οπι. Ὑ τίης͵ 

. Ὁ 8564. ποη δίο, δεᾶὰ 1π ιἱϊ, 
864. ἐχῃ!ροῖ Α. 

ο σφιν] σφι Β. 
ἃ τι οπι. Β. πὶ. 5. 
6 παραϑήχης  παραχηταϑήκης 
πὶ. 8 

Ῥ. Ττίησ. 
ἽἜ ἐπικυδείδεος] ἐπικυδέος Α. ΤΥ. 

καὶ ἀκούειν) καὶ οἵπ, Ττίης, 
ἱ παρὰ λαχεδαίμονας ] περὶ λα- 

κεδαίμονα Β. πι. 5. 

πικυδείδη) ἐπιτυδείδη Α. ἐπι" 
χυδίδη Το. Ὦ πῖοχ καάρδιον. 

Ρ κατάπκισϑεν)] μετύπισϑεν Β. 
χη. 8. 

4ᾳ τὸ ποιῆσαι] τὸ οπι. Ττίπο. 
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" 1ρᾶς ΠΕΡῚ ΕΠΙΟΡΚΙΑΣ. ΚΗ. 888. 
Ταντα ᾿ἀκούσας ὁ Γλαῦκος , συγγνώμην. τὸν ϑεὸν παραι- 19 

τέετο αὐτῷ ἴσχειν τῶν ῥηϑέντων" ἡ δὲ Πυϑίη ἔφη τὸ πει- 
᾿ τρηϑῆναι τοῦ ϑεοῦ, καὶ “ τὸ ποιῆσαι, ἶσον " δύναται. Γλαῦ- 

κος μὲν δὴ μεταπεμψάμενος τοὺς Μιλησίους ξένους, ἀποδί- 

δωσί σφιν τὰ χρήματα. Τοῦ δὲ εἵνεκα ὁ λόγος ὅδε, ὦ ᾿49η- 
ναῖοι, ὡρμήϑη λέγεσθαι ἐς ὑμέας, εἰρήσεται. Γλαύκου νῦν 
οὐκέτι ἀπόγονόν ἐστιν οὐδὲν, οὔτε ἱστίη οὐδεμία νομιξομένῃ 
εἶναι Γλαύχου" ἐχτέτριπταί τε πρόρριξος ἐκ Σπάρτης. Οὔ- 
τῶς ἀγαϑὸν μηδὲ διανοέεσθαι περὶ " παραϑήκης ἀλλό γε ἢ 
ἀπαιτεόντῳν ἀποὺιδόναι. 

ΠΕΡῚ ἘΠΙΟΡΚΙΑΣ. ΚΗ. 

1." Σοφοκλέους. 

-» 

(439 

“Ὅρκοισι γάρ τοι καὶ γυνὴ φεύγει πικρὰν 
» ὠδῖνα παίδων, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἂν λήξῃ κακοῦ, 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς διχτύυις ἁλίσκεται, 

πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου νικωμένη. 
"»" 

8 " Καλλιμάχου. 
Ὦμοσεν, ἀλλὰ λέγουσιν 

Ὁ ᾿φροδίσιος (γὰρ ) ὅρκος οὐκ " ἐμποίνιμος. 

Ἅ, 

» ἀλαϑέα, τοὺς ἐν ἔρωτι 

ὅρχους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀϑανάτων. 

4 " Ζιφίλου. 

Υ δύναται δύνηται Β, 
8 παραϑήκπης) παρακαταθήκης 

. Ὧϊ. 8. 

}ε 

ἃ ϑὶς Α. Ττίης. ΕὟ. πο. τ6. 
» ὠδῖνα) ὀδύναν Β. σ΄. ". α΄- 

, δύνα Ττΐδς. 

ἃ Καλλιμάχου Ὑτίπο. ἘτοΡ θη. 
Ιποοτῖο ἰχρξ Ογοῖϊας. Αα Ἰεπι- 
ἸῺ εχ Α. 11}1} εοποῖδνὶ, αιοά 
οτεὰο Ἰρίίως οπιΐδειιπι, Οδτίο δεῖ 
οὐϊθδ ἰῃ Β. Ὑεχδιιδ 6δὲ ρὑχο- 
ΘΓ 8116 πλοπιοσχϑῖιδ Ὠοσϑηΐδηο 
111. 57. ϑυΐάα νν. ᾿Αφροδίσιας. 
Ταγυ ἅμονας. ϑοδο]ΐαδὶ6 "]αῖο- 
Ὠΐδ δῶρ. τ8κ, Β. ὑ. εοὐΣι. 
Ἀμβαβοανς 85. Ὁ 45' 

" ᾿Αφροδίσιος γὰρ] ΠΙνὰ γιΐρ 
οἷν νρύβιινη δα αἰαῖ. αποτιυς. 

ς ἐμποίψιμος)] ἐκώνυμος Α. πι. 
Ῥ- 

5. 

ἃ δὶς Α. 801}, Ερ. "6. 

Ὁ ἀλλὰ ϑεάσαι) ἀλι' ϑεὰ (εἰς) 
Α. ἀληϑέα Ῥ. τι. λέγουσι ϑεὰ 
Μοβ5. ΑσἊ αλλ᾽ ἀθείτουν Οὐκηοιὶ 
πιᾶτρ. 

ΙΡ. ἀλαϑέα) ΟοΥ β8: πὶ ἴνῶος 
ΥἿΥΣ 5:1 π|} δΟΙ ΠΡΟΣ δου ἰο: 
πδηῖ νισὸ οδἀοθαις αἀλλὼ θεώσαι. 
Οκποτιυς. ΄ 

4.» 

α ϑὶς Α, Ὑτίης. 



ἰΙΟΑΝΝΟΥ͂ ΣΤΟΒΑΙΟΥ " 884 Τ. 98. 

»σΌρχος ἑταίρας ταυτὸ καὶ δημηγόρου. 
ἑκάτερος αὐτῶν ὀμνύει πρὸς ὃν λαλεῖ. 

δ ἢ ' Σοφοχλέους. 
σὌρκορ γὰρ οὐδεὶς ἀνδρὶ υ φηλήτῃ βαρύς. 

6" Εὐριπίδου. ᾿ 
Ἢ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 

(ΟΣ 4 Μενάνδρου. 

᾿Συγχέχυχε Ὁ νῦν τὴν πίστιν ὁ καϑ᾽ ἡμᾶς βίος. 

" “Ἡσιόδου Θεογονίας. 
“Ὄρκον 8᾽, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχϑονίους ἀνθρώπους 

πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἱπίορκον ὀμόσσῃ. 

9 ἁ “Ζημοκρίτου. 

“Ὅρκους οὖς ποιέονται ἐν ἀνάγχαισιν ἐόντες, οὐ τηρίουσιν οἱ οἱ 
Ὁ φλαῦροι, ἐπ᾽ ἣν διαφύγωσιν. . 

10 « Εὐριπίδου. , 
Οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἔχει συνιέναι 

τοὺς κακῶς παγέντας ὅρκους, καὶ κατηναγκασμένους. 

11 «4 Εὔφρονος Θεῶν ἀγορᾶς. 
Καινοὺς πορίξου ν πρός μὲ πρὸς ϑεῶν ϑεοὺς, 

ἀοῖνα τοὺς παλαιοὺς μὴ ἐπιορκῇς πολλάκις. 

12 « Εὐριπίδου. 
Συγγνώμονάς του τοὺς ϑεοὺς εἶναι ὃ δοκεῖς 

ἐάν τις ὄρκοις ϑάνατον ἐκφεύγειν ϑέλῃ, 
ἢ δεσμὸν, ἢ βίαια πολεμίων κακά. 

" ὅρκος δ᾽ ΠΙιά δ᾽ ἃ πορὶς 9. 
δα αϊιιπι νοσϑιὶ οδιιδ8. σπϑοτιυξ. ἃ 5ἷς Α. Τεΐης, 

" φλαῦροι)] φαῦλοε Β. 4. 
ἃ ϑὶς Α. Τχίπο. 8011, ΕὙ. 116. 

16, 
Ρ φιλήτῃ] φηλήτη Β. τ. 8. 

6. 
ἃ δὲς Α. Τῆμλο. 8011, Ηἰρροὶ. 

6... 

7. 
ἃ ϑῖς 4. Ὑτίπο. ΟἹοσῖο. Ρ. διὔ. 
Β νῦν] δὴ ορδ. 

8, 
ἃ ϑῖς Α. 8611. ν. 251. 51Π10}. 

᾿Ησιόδου Ττλιο. 

10. 
ἃ ϑῖο Α, Τυῖμο. 5611. 10}. Αυἱ, 

595: 

ἃ 8ὶς Α. ϑίπερῖ: Ἑὔφρονος ΤΤ, 
Ὁ πρός με πρὸς ϑεῶν) Ψυϊξο 

οὐπὶ ἀοιυϊιθηξο ὙΘΥδι}5 οἱ δϑιξὺξ 
πρός μὲ ϑεῶν. Οσποτιυς. 

12. . 
ἃ ϑὶς Α. Τυΐπο. ΕῪ. ἰπο. 5. 
Ρ δοκεῖ] δοκεῖς Α. ν. Εο]. Ῥῆγε, 

Ῥ. 125. Οτοί. 



ὰἰστστ
αῖσ 

4 

Ρ. 197. ΠΕΡῚ ἘΠΙΟΡΚΙΑ͂Σ. ΚΗ. 88ὅ 

4. «ει Εὐσεβίου. 
υ Φημὶ πάντα τὸν προαίρεσιν τοῦ ἐπιορχῆδσαι " ἀναδεξά- 

μενον, καὶ "ὁρμήσαντα "ἐπὶ τὸν ὄρκον, εἰ καὶ μὴ ᾿πέλαρ(44: 
ἡ τὸ ἕργον τῆς ἐπιορκίης τύχῃ τινὶ, ἢ καὶ δτῷ μὴ βουλη- 
ϑῆναι τὸν ἢ ἀκαιτέοντα, ὅ ὅμως αὐτὸν ἔχειν γνώμην τὴν τοῦ 
ἐφψευδόρκου, καὶ εἶναι " τῆς ἐπὶ τῇ ἐπιορκίῃ ἁμαρτάδος τῆς 
ὀφειλευμένης ̓  κατὰ τῶν καὶ ἔργῳ ᾿ ἐπιορκησάντων ἔνοχον ὅρ 
τιμωρίης. 

14 « Κλεάνϑους. 
Κλεάνθης ἔφη τὸν ὀμνύοντα ἤτοι. εὐορκεῖν »ἢ ἐπιορκεῖν καϑ' 

ὃν ὅ ὄμνυσι. χρόνον. ᾿Εὰν μὲν γὰρ οὕτως ὀμνύῃ ὡς ἐπιτελέφων, 
τὰ κατὰ τὸν ὅρκον εὐορκεῖν " ἐὰν δὲ " πρόϑεσιν ἔχων μὴ ἐκιτε- 
λεῖν, ἐπιορκεῖν. 

16 « Χρυσίππου. 
Χρούσιππος διαφέρειν ἔφη τὸ ἀληϑορκεῖν τοῦ εὐορκεῖν καὶ 

τὸ ἐπιορκεῖν τοῦ ψευδορκεῖν. Τὸν μὲν γὰρ ὀμνύντα χαϑ᾽ 
ὃν ὀμνύει καιρὸν πάντως ἢ ἀληϑορκεῖν, ἢ ψευδορκεῖν τὸ γὰρ 1: 
ὀμνύμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἢ ἀληϑὲς εἶναι, ἢ ψεῦδος, ἐπειδὴ ἀξίω- 
μα τυγχάνει ὄν᾽ τὸν δὲ ὀμνύντα μὴ πάντως καϑ᾽ ὃν ὀὁμ- 
νύει χρόνον ἢ εὐορχεῖν, ἢ ἐπιορκεῖν, ὅτε μὴ πάρεστιν 
χρόνος, εἰς ὃν ἡ ἀναφορὰ τῶν ὅρκων ἐγίγνετο. Ὃν τρόπον 
γὰρ "λέγεσθαί τινα εὐσυνϑετεῖν, ἢ ἀσυνϑετεῖν, οὐχ ὅτε συν- 
τίϑεται, ἀλλ᾽ ὅτε οἱ χρόνοι ἐνίστανται τῶν κατὰ τὰς ὅμολο- 
ψίας" οὕτω καὶ εὐορκεῖν τις καὶ ἐπιορκεῖν ῥηθήσεται, ὅτ᾽ (442 

15. ξ πελάσει] πέλας ἢ Α. Ῥϑαμιδεο, 
α 3ἷς ΤΥΐπο Β. πι. 
Ῥ ΑἹ, δπίο ἱπεογίες ΟἸδυοΐ οτα- ἔ τῷ "μὴ] τὸ μὴ Α. Ὑτῖπο. 

συΐίυσι αυοὰ ἐπ ξυρουίοσα δουπ]0- ἀπαιτέοντα)] ἀπατέοντα Ὥδλιι; 
ὯΘ 6Χχ οτοοῖο α τὰπλθεῖ, ΟΕε- ὁ φευδόρκου)] φευδοόρκου ὙΣ. 
Μκα. 81. Α. Κ τῆς δυιρτδβουρίιπι ἰπ Δ, 

ο ἀναδειξάμενον} ἀναδεξάμονον Ἰ κατὰ τον] κατὰ τῶν Α. Τγδῃη. 
Ῥθαπιδεο. Ελ εἷα Α. Β, εοἀ ἰὸς τῇ ἐπιορχήσαντα) ἐπεορχησάντων 
00 ἃ δοχγϑοῖοσθ. ἀναδειξαμένου᾽ Α. Παπιδεο, μένε 
τίπο. 
ὰ ἐπιορκήσαντα] ρ ἐθαται Α. ἃ 51. Α. Ὀρφεῖ, Ἰοσῶδ Τχδις, 

. πὶ, 8. ἐφορμήσαντες Ὀππιδεο. » 5] ἥτοι Α. 
ἐπὶ τὸν. οκο»] οοοθε ἐπὶ τὸν ο πρόϑεσι») πρόφασιν Ὁ. 

ὄρκον 1ο]]οπ δὲ οεπδθὸ δὰ 864. 14. 
«χρίδιδπᾶδ μοδϊϊβε: εἰ καὶ μὴ πε- ἃ δῖ. Α. Ῥοοδεῖ Ἰοππὴα Ὑσίηο. 
λάσει τὸ (Δι ἐς τὸ) ἔργον τῆς ἐπι- ἘῬ γὰρ] οπϊ. Α. Ττίηρ. ΜῸΣ ἐότιν 
ορκίης. ᾿ΐο ἵδη δουθὲ τα] Κτὸ εἶναι Τυΐμο. 
τελέσει. ΑΙΟκαν. α λέγεται) λέγεσθαι Ἀ. Ὧδιεδες. 

ΘΊΟΒΑΣΙ ΨΙΟΒΙΕΟ. ΥΟΣ, ἷ. ν ΒΡ 



886 ΙΩ4ΝΝΟΊ' ΣΤΟΒΑΙΟΡ Ἔ. 98, 

τον οἷ καιροὶ παραστῶσι, καϑ᾽ οὗς “μολόγησεν ἐπιτελύσειν τὰ 

(448)στερον ἡγεομένους᾽" 

κατὰ τοὺς ὄρχους. 

46 " Ἀενοφῶντος ἐν τῇ Κύρου ᾿Δναβάσει βιβαίον β. 
Πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ ϑεὼν ὄρχοι »χωλύουσιν 

ἡμᾶς πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις" ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν 
οξαυτῷ “παρημεληκὼς, τοῦτον οὔ ποτ᾽ " ἂν ἐγὼ εὐδαιμονί-- 
δαιμι. Τὸν γὰρ ϑεῶν πόλεμον οὐκ οἷδα οὔτε ἀπὸ ποίου ἂν 
τάχους φεύγων τὶς ἀποφεύγοι, οὔτε εἰς ὁποῖον ἂν σχότος 

30 ἀποδραίη, οὔτε ὅπως ἂν εἰς ὀχυρὸν χωρίον δ ἀποσταίη. 
γὰρ πάντα τοῖς ϑεοῖς ὕποχα, καὶ πάντη πάντων ἴσον πρῴ 
«ρατοῦδσιν. 

17 " Ἡροδότου ἱστορίας ἃ. 
"ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης ἰσχυρῆς πίστιες ἰσχυραὶ οὐχ ἐθέλουσι 

» συμμένειν. 

18 Χρυσὸν μὲν ἄνθρωποι ἢ βαναύσῳ τέχνῃ προσϑάλφψαν. 
τες, ἔγνωσαν τὸ κρήγυον" ἄνδρα δὲ οὐκ ἔστι δεξιὸν γνώμῃ 
σταϑμησάμενον ἀϑορῆσαι. " Τοίηδέ τις τὸ παλαιὸν ἡμέας ἐκ ϑεῶν 
συνέστησε μοῖρα. Χρὴ δὲ πίστιν ἐν φιλίῃ τίϑεσθαι κραδίῃ 

δομὴ διπλῇ πεφυρμένους ̓  μηδ᾽ 4 δρκὸν ἐπιορκίης προσφωξ 
“ὁ γὰρ τοιόσδε τῶν ἀνδρῶν τὴν μὲν ἐκ 

ϑεῶν ἀνοβάλλεται τιμωρίην, ἐπὶ δὲ τοῦ ᾿ καθεστῶτος πικρὴν 
ψυχαγωγίην ἔχων, τέρπεται μωρὸς ἐών. Τίς γὰρ οὐχ οἷδεν, 
ὡς μένει 8 τὸν κακὸν δίκη; εἰ δ᾽ οὐ παρὰ πόδα τιμωρίης 

Τὰ. ἢ ἀσυνθεεεῖν Α. Βαροῖ ἴῃ 
ΣηδΙᾷ. 

16, 
ἃ ϑὶς Α. 55:1}. 11. ς, γ. ϑ8π|ρ]. 

Ἐενοφώντος ᾿᾿Ὑἶνα. 
Ὁ κωλύονοιν ἡμῶ:) ἡμᾶς κωλν- 

ουσι Δ. . 
ς ἑαυτῷ οἵ. Β. π,. Ρ. ΤΎϊς. 

᾿ἃ Ξαρηπμεληκοὺς ΓΤ ΤᾺ 

8 ἂν) δὺν Α. ὁξ πιοχ εὐδαιμο- 
νήσαιμι. Ἦος δῖοπι ΤΎΪς, 

ἔ ἀποδύῃ)] ἀποδραίη Α. Ὠδ- 
πιῶδς. ΤΎϊας, Οθθη. τπρσᾷ. 

ἀ 
Ε ἀποσταίη) ὑποσταίη Α. ὑπο- 

στιίη Β. πὶ. 8. 

17. 
ἃ 81:5 Α. βεὶϊ. ο. 74. 51π|Ρ]. 

᾿Ηροδότον Ττίας 

Ὁ συμμένειν) συμβαίνειν Ὦδῃηι. 

18. 
ἃ Τοῦ αὐτοῦ Ττῖπε. Οπσὰ ῥσδε- 

εοεἀοαιϊΐθιυας Τσομδογθωϊ Α. Β. δι: 
ἴμδες. ν. ΓΥομοχὶ Ἡετγούοίε ΤΟΥ. 

Ρ- 425. 
Ὁ βασάνῳ) βαναύσῳ Α. Οοδβθεν. 

Σπατῇ. ἴσως βασάνω προσάψαντες 
γε] πελάσαντες Β. ἴπ πιαγᾷ. 

τοίηδε ς 
ς τοίηδε τις] τῶ Ἶδὲ τ. 

ἃ ὄρκον ἐπιορκίης) Μα]ῖτ δ0- 
κου ἐπιορχίην. ΟΕΕΝΈΚ. 

6 ὁ γὰρ] γὰῤ οπι. Α. Τδς. 
ξ καϑεστώτος] ἴμεκο παρεστῶτος, 

ἕν ρνασπεμΐα, ΤῸ καϑεστῶτοι. 
ΜΝΔΚΟΚΕΝ. 

ὃ τὸν καχὸν»} τὸ καχὸν Ττὶπο. 



Ὄπ τς ΜΑΣ ΤΣ ποτ σκξ,,.... 

Ρ' 195. 887 

ἔτυχεν, ἀλλ᾿ ἐν χρόνῳ κέρδος " ἡγείσθω τοὺς διεστῶτας 
ἡλίους, οὃς περσῶν ἐκτὸς ἀμηρύτους ' ὁ ϑεὸς παρεπιδημεῖν 
εἶχεν ἐν ξώοιρ. Ως δ᾽ οὐ νωϑρὴν ἔχει τὸ δαιμόνιον ἀνθρώ- 
πων ὃ" ἐπίσκεψιν, ἐξ ἔργων ἀληϑείης εὐορητόν ἐστι. Δέγεται4ι 
γὰρ ἐν Τενέδῳ παρεπιδημίαν ποιησάμενον ᾽Δρχέτιμον ἐξ 
ἘΕρυθραίης τῆς "Ἰώνων πόλεως " ἐπιξένωσιν ϑέσϑαι Κυδίῃ, 
χρυσοῦ δ᾽ ἠμσμένην οὐκ ὀλίγην ἐμπολὴν ἔχοντα" ταύτην 
δὲ παραθέσθαι Κυδίῃ οὕτως ἔχοντα, ὡς οὐδὲν ἂν βίαιον ἐξ 

- ἀνδρὸς πάϑοι, δοκέοντός γε δὴ ὡς τὰ πρὸς ἑωυτὸν ἀρτίως 
ἐν φιλίῃ συγκεκρῆσθαι. Ἔνϑα Κυδίῃ κακὴν βουλὴν ἐς φρέ- 
ψας " ἐμβάλλει φιλοκερδίη. ᾿ἀπαιτεύμενος γὰρ τὸν δοϑέντα χρυ- 
σὸν ἐν παραϑέσει, σκληρὴν " ἄρνησιν. ἐποιήσατο, τῶν δ᾽ εἰς 5( 
ἀμφιβολίην πιπτόντων, τέλος ἔδοξεν ὄρχῳ κυρῶσαι. Κυδίης 
Ῥμὲν οὖν ἐς τρίτην ἡμέρην Ἵ βουλόμενος κυρώσειν πίστιν 
τοῖς ϑεοῖς" "ἐπιτρεφϑεῖσαν, ἀπελθὼν εἰς οἶκον, μηχανὴν τοιήν- 
δὲ ἔθετο. Νάρϑηκα γὰρ κοιλήνας, παντὸς χρυσοῦ φόρτον 
εἰς αὐτὸν ἤρεισε᾽ πρὸς δὲ χερὸς ἀντίληψιν "εἴλημα μίτρης 
ἐδέσμευε πάντοϑεν, ὡς ἂν ' χρύπτοι τὴν κατεσχευασμένην 
πρόφασιν" "ἐπειδὴ δὲ ἡ τεταγμένη παρῆν ἥμέρη, “νωϑρὴν(44 
πορείης ἔκλυσιν ποιεύμενος, " διήρει δὲ τὸν νάρϑηκα νοσευ-1 
τίην ἐπιφέρων σώματι" καταστὰς δὲ ἐναντίον τοῦ νεὼ, ὅνπερ 
ἔμελλε συνίστορα ποιεῖσθαι, δίδωσι Κυδίης ᾿“ρχετίμῳ νάρ- 
ϑηχα, τὸν ἐντὸς ἀδικίην πᾶσαν κεύθοντα, μέχρι περ τελευ- 
τήσει τὸν τεταγμένον ὄρκον᾽ ἀνατείνας 1 δὲ τῶν ξῶν χερῶν 
ὑφορὴν εἶπεν, ὡς λάβοι μὲν παρ᾽ ᾿ΔΑρχετίμου παραϑήκην, 

ΠΕΡῚ ΕΠΙΟΡΚΙΑΣ. ΚΗ. 

᾿ ἡγεῖοθα! ἡγείσϑω Α. Β. τι. 
«. Ἰδατηδεο, ὥεεπ, πιᾶτᾷ. 

ἡ ὁ ϑεὸς) ἁϑεὸς Α. ἄϑεος Ἠα- 
τῦρτο, Οεπη, ππᾶτᾷ. 

Κ ἐπίσκεψιν) ἐπίσκεψιᾳ Τγατηασο. 
Μοκχ εὐορκτόν Ττίιο. 

Γ 
πῦκες. βαλόμενος Α. 
᾿ τ ἐπιτφεφϑεῖσαν) ἐπιτερφϑεῖσαν 

᾿ πα, δ. 
ὁ εἴχηκα] εἴλημαι Παπιαφα. εἴ- 

λημα Β. πὶ. 400, Μοχ ἐδέσμενσι 
1 ἐόνων) ἑώνων Α, Ὑεῖπο. τῶν 

τὸ τῆς Ττίμο, 
πὶ ἐπὶ ξένῳ] ἐπιξένωσιν Τγαπιαιο, 

Β. πα. «. ξένωσιν Α. 
Ἢ ἔμβαλε] ἐμβάλλει Α. Ἐ, τα. ε. 

ἐμβάλη Ὑτῖπο, Μοχ ἀπαιδεύμενος, 
Ὑπης. εἰ ἐς ῥτὸ εἰς. 

ὁ ἄρνησιν) αν ὄνησιν Α. Ρ. πι. 

Ῥ μὲ] μὲν Α. 
4 βινλόμενος] βαλλόμενος Ὁκ- 

. 

Ὑτίης, 
1 κρύπτοι] κρύπτοιτο Α. 

ἐπειδὴ} ἐπεὶ δὲ Β. πι, 4. δὺ 
ὁπι. Ῥτίπε. 

νψ νωϑρὴν) νωθρείην Β. 
α διήρει δὲ - σώματι) Δα δμή- 

φειδὲ τὸν ναρθ. αἰτίην ἐπιφέρων 
δώματι ϑλιοκεν. 

Ὑ δὲ τῶν ἐῶν] δ᾽ ἐν τῶ νεῶ 
Ῥυιᾶεο. 

τ φορὴν] φορεῖν Α. 



τγ88. Ι9.4Ν; ΣΤΟΒΑΙ͂ΟΊ' ΠΕΡῚ ΕΠΠΟΡΚΙΑΣ. ΚΗ. τ΄ 
ἈΈΡΩΝ, δὲ ταύτην" ὅπερ ἦν ἐκ τέχνης. πεπλασμένον ψεῦι 

᾿ Βαρυνθεὶς ἐπὶ ἃ τοῖς λελεγμένοις ̓ ἀρχέτιμορ, φήσσει πὶ 
ἔδαφος νάρϑηκα ἐχον βαρείῃ" τοῦ ,δὲ ἀφαχϑέντος, ἐκ 

εὖ Ὁ παρακαταϑήκης ὄγκος. ᾿άρχέτιμος μὲν οὖν ἐκ 9: 
προνοίης τοιῆσδε ἔτυχε, Κυδίῃ ἃ δὲ λέγεται κακὴν βίου κὸ 

" ὁ ποιέεσθαι πρὸς πίστιν ἄπο δνταα βροράκου,, 

ξ' 

“ Β...᾿. ι. Ττίπο. .. ων τῇ ᾿ 

᾿ ἔυχη ΠΕΙῸ 

. 

(- 
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